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زيرا كه . و او صورت خداي ناديده است، نخست زاده تمام آفريدگان
در او  همه چيز آفريده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است از 
چيزهاي ديدني و ناديدني و تختها و سلطنتها و رياسات و قوات؛ 

و او قبل از همه است و در وي . و و براي او آفريده شدهمه بوسيله ا
  .همه چيز قيام دارد
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  راهكارهاي ارتباط اثر گذار با جوانان

و پيشرو ترين منابع مورد نياز را براي ايجاد يك  ترين ، تجهيز كننده" 1راهكارهاي ارتباط اثر گذار با جوانان"
  :در كليسا، در اختيار مي گذارد  نسل جوان به جهت مخاطب" 2 مسيح به مركزمت  خدمت جوانان"

 دانش آموزان 0      افراد داوطلب       0         خدمت كودكان   0        شبان جوانان    0         شبان    0

  ديد و روياي ما
  عيسي مسيح براي نسل آينده

  ماموريت ما
  وي از عيسي مسيح اثر گذار باشندبر نسل جوان در پير جهان،ح در سط تجهيز و تكثير رهبراني كه

  طرح و تدبير ما
، يك تغيير الگو در خدمت به نسل جوان پيشنهاد مي كند كه شما را هدايت ميكند "مسيح به خدمت جوانان متمركز"

  . . .به 

 را در اولويت قرار دهيد با مسيح و خلوت كردن رابطه شخصي •

 دعا كنيد و اقتدار خداوندبراي حضور با اشتياق  •

 بسازيد جامع و بلند مدت هايبراي خدمت يرهبران •

 ، شاگرد بسازيددر مسيح دانش آموزان را براي حركت به سمت به بلوغ •

 نفوذ كنيد به فرهنگ از طريق روابط •

 ، طراحي كنيداثر گذار به جهت پيدا كردن شاگردان براي مسيح يفرصتهاي ارتباط •

 

  دامنه فعاليت ما
 

                                                            
١ Reach Out Youth Solutions 
٢ Jesus‐focused youth ministry 
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 معرفي 

 

!نسل جوان در قلب خداوند جاي دارد  
  .و خداوند جايگاه آنها را در قلب شما هم قرار داده است

ما مي دانيم كه ارتباط بر قرار كردن با ، آماده ساختن و سازماندهي نسل جوان براي عيسي مسيح، در رديف يكي از 
.باالترين اولويت ها براي كليسا مي باشد  

جستجوي اين مهم باشيم كه نمايش دهندة خدمت عيسي مسيح به عنوان الگو و مثال عمل  اما ما به چه طريق در
 باشد؟

." مسيحبه  خدمت جوانان متمركز "از طريق   

__________________________________________________ 

 

  .شده است ، يعني عيسي مسيح دهزيرا بنيادي ديگر هيچ كس نمي تواند نهاد جز انكه نها

                        11:  3 ل قرنتيان او

و بچه هاي كوچك را نزد او آوردند تا ايشان را لمس نمايد ؛ اما شاگردان آورندگان را منع 
بگذاريد كه بچه هاي  ":خشم نمود ، بديشان گفت  چون عيسي اين را بديد ، .كردند 

به  هر آينه  .ز امثال اينهاستزيرا ملكوت خدا ا .من آيند و ايشان را مانع نشويد كوچك نزد
پس " .داخل آن نشود ،شما مي گويم هركه ملكوت خدا را مثل بچه كوچك قبول نكند

       .، بركت داد هايشان را در آغوش كشيد و دست بر ايشان نهاد

                         16 -13:  10 مرقس 

___________________________________________________ 



٦ 
 

  گونه به باالترين حد برسيمچ
  
را به پايان مي رسانيد، اميد بر اين است كه خدمت شما كامال منحصر "متمركز به مسيحخدمت جوانان "وقتي شما  

به يك  "به مسيح متمركزنان خدمت جوا"خواسته ما اين نيست كه همه خدمتهاي برخوردار از  . بفرد خواهد بود
ح خاص ما اميدواريم كه خدمت شما از مس. ي ما كامآل برعكس اين امر استدر حقيقت، آرزو. شكل انجام شوند

چرا؟ براي اينكه خدمت شما، بيان . خداوند برخوردار باشد بطوريكه همچون هيچ خدمت ديگري در هيچ كجا نباشد
  .منحصر بفرد خداوند از طريق شما و كليساي شما مي باشد

  
  

ما چگونه مي توانيد ز اينكه مسيح چگونه خدمت كرد وش شا ير كليتصوخدمت جوانان مسيح متمركز به شما يك 
اند كه شما به اساسا اينكه اين  مثل اين مي م. كاري كه او انجام داد را در خدمت خود به كار ببنديد ارائه مي كند

يقت، شما در حق. اين يك خانه است كه شما آن را دكوراسيون مي كنيد. الت را اضافه كنيديك استخوان بندي عض
  .يك ميخ محكم در ديوار در اختيار داريد كه مي توانيد تمام خدمت خود را روي آن آويزان كنيد

  
  

ما استفاده نكرده ايد، يا با اين رويكرد آشنا نيستيد ، اين را عنوان يك معرفي در نظر  مطالعاتي منابع اگر شما هرگز از
  .اهيد داشت، پيدا خواهيد كردشما تمام آنچه را كه براي شروع نياز خو. بگيريد

  

ما شركت داشته ايد، اين  آموزشيما استفاده كرده ايد، يا در هيچكدام از فرصت هاي  مطالعاتي منابعاگر شما از 
به شما كمك خواهد كرد كه اولويت هايتان را  .استفاده كنيد آنها به كار انداختن وسيله اي برايكتابچه را به عنوان 
تريم سطح كيفيت و خدمت خود را براي دستيابي به باال كرده، كار خود را با صراحت اعالماندهي در يك خط بازسازم

  .يدبه ظرافت تصحيح نماي
  

اگر شما مي خواهيد به طور جدي در جهت آماده سازي ساير رهبران جوانان وقت و انرژي صرف كنيد، اين كتابچه را 
  .باشيدبه عنوان يك ابزار قابل انتقال در نظر داسته 

  شخصي طي مي كنيم؟مسير اين دوره آموزشي را به طور چگونه 
شما مي توانيد اين زمان . ساعته خالي بگذاريد 1بازه زماني  8در دفترچه و يا سررسيد ساليانه خود،  -1

د كه به ماراتن ها را بصورت يك بار در هفته، يكبار در روز و يا اگر از آن دسته از افرادي هستي
. انجام برسانيد ه بهدوره دو يا سه روز يد، ممكن است كه بخواهيد كه اين را در يكشمي بامندعالق

 .سروقت نگاه داريد صادقانه اين قرارها را با خود
تلفن خود  در طول زمان از پيش تعيين شده،. صرف كنيد خود را در هر دوره تمامي دقت و حواس -2

 با دعا، مطلب هر دوره سپس. را حذف كنيد هرگونه عامل برهم زننده تمركز خود. را خاموش كنيد
. گوش خود را به چيزي كه خداوند به شما مي گويد بسپاريد. را از هدف تا برنامه عمل بخوانيد

 .ه نكنيددر طي اين گذار عجل. افكار و دعاهاي خود را به نگارش درآوريد. برداري كنيد يادداشت
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. دريافت كنيدwww.reach-out.org ايت انيد از وب سلوح فشرده را بصورت رايگان مي تو -3
 .چندين بار به آنها گوش دهيد

به عنوان يك تمرين طراحي  تاباين ك. اتخاذ كنيد 2كاربرنامه از  مناسب را با استفاده 1مراحل كار -4
ي شما يابلكه ديد و رويا و مراحل قابل لمس و قابل اندازه گيري براي دنبال كردن رو. نشده است

  .ارائه مي كند
 . مهم تر هستند، شروع به كار كنيد در نظر شماي كه ييت هابدون درنگ در يك يا دو مورد از اولو -5

  

 كنيم؟وزش از آغاز تا به انتها هدايت چگونه ساير رهبران را در طول اين آم

ده حياتي برقرار مي كنيد، شما در خواهيد يافت كه شالو "به مسيح خدمت جوانان متمركز"وقتي شما رابطه متقابل با 
موزش را براي ايجاد آ نشما به آساني مي توانيد اي. بري خواهد بودي خدمت شما توسعه و پيشرفت يك گروه رهبرا

  .هت كار براي افراد داوطلب تطبيق دهيدديد  و رويا ج

 يايجداگانه براي بيان ديد و روتعطيالت چند روزه و يا در چند دوره يك  طي شما مي توانيد اين آموزش را در
براي ارائه . براي پيدا كردن ديد و روياي خود در خدمت به نسل جوان بكار بريد گروهتانو تشويق رهبران  يشخو

  .را در نظر داشته باشيد ارد زيرطلب، والدين و كساني كه براي رهبري آموزش مي بينند، مواين امر به افراد داو

كنيد و اين آموزش را با داستانها و تصويرسازي هاي يادداشت برداري . با اين آموزه ها بسيار آشنا شويد -1
 .خود كامل كنيد

در صورت امكان طوري برنامه ريزي كنيد كه جلسات . آموزش را انتخاب كنيد دوره هايمحل برگزاري  -2
برگزاري جلسات در يك فضاي غير رسمي مثل . در خانه شما و يا منزل يكي از اعضاي گروه برگزار شود

 .فضاي آرامي را براي شما خلق مي كند ،دور يك ميز ياو  پذيرايياطاق 
 15. ساعت در نظر بگيريد 5/1تا  1زمان هر جلسه را بين  .د زماني قرار دهيدحبراي هر جلسه يك  -3

دقيقه  15دقيقه براي ارائه مطلب و بحث، در نهايت  45دقيقه براي دعا، بازخواني مطالب و يا مشاركت، 
 .دعا براي شاگردان

ه را براي گروه خود خريداري و تهي"مسيحبه  خدمت جوانان متمركز"چند نسخه از. را اماده كنيد منابع -4
 .سفارش دهيدwww.reach-out.org  و ساير منابع را روي وب سايت توانيد اين كتابشما مي. كنيد

 .بخوبي، از پيش آماده كنيد خود را براي هدايت جلسات. به طور كامل خود را آماده كنيد -5
 

                                                            
١ Action Steps 
٢ Action Plan 
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 .قايل شويد زيادي رهبراني كه در گروه شما هستند، ارزش براي تعهد. روقت شروع كنيدس -6
به نظرات هر فرد احترام . سوالها را به وضوح و موجر مطرح كنيد. بحث و گفتگو را در مسير نگاه داريد -7

و سطحي از جوابهاي منسوخ، پيش پا افتاده . بر اساس و در راستاي كالم خداوند صحبت كنيد. بگذاريد
 .و آنها را به بحث بكشيد ردهنك ربه آساني گذ

در پايان هر جلسه وقت كافي در اختيار گروه خود بگذاريد . بر روي كاربرد و استفاده از مطالب تأكيد كنيد -8
سپس . دبصورت يك طرح و برنامه كار بنويسنتفكر كرده و آنها را  هر دورهتا بطور عميق درباره مطالب 

را  يك كاراز آنها بخواهيد كه . دو گفتگو بپردازن بحث به يد تا درباره آنچه نوشته اندبه آنها فرصت ده
انتخاب  پيگيري هت، والدين به جبراي هر يك از افراد. انتخاب كرده و در طول هفته به انجام برسانند

 .دقوت دهن كنيد تا همديگر را در فاصله بين جلسات تشويق كرده و

تربيت ، مجموعه كتاب هاي سه چلدي گروه رهبري خودسرمايه گذاري  در  ه منظوربعدي ببراي برداشتن قدم هاي 
، ابزارهاي 2يا براي زندگي و خدمترويك ديد و ،1شخصي با عيسي مسيح برداشتنيك گام . رهبران را تهيه كنيد

 .مراجعه كنيد www.reach-out.orgعناوين نامبرده به وب سايت  تهيه ، براي3حياتي براي هدايت شاگردان

_______________________________________________  

 دعاي من براي شما

كشف را در معرفت خود به شما تا خداي خداوند ما عيسي مسيح كه پدر ذوالجالل است ، روح حكمت و 
نيد كه اميد دعوت او چيست و كدام است دولت جالل تا چشمان دل شما روشن گشته بدا .مايدعطا فر

و چه مقدار است عظمت بي نهايت قوت او نسبت به ما مومنين بر حسب عمل  ،اث او در مقدسينمير
   .توانايي قوت او

  19-17:  1افسسيان 

  

 

                                                            
١ A Personal Walk With Jesus Christ 
٢ A Vision for Life and Ministry 
٣ Essential Tools for Leading Stidents 
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  را ببينيد ليتصوير ك
  1دوره 

 
  متمركز به مسيح
ين امر را پس از او ا. ردار انجيل ما مي توانيم دريابيم كه مسيح يك الگوي خدمت پويا را دنبال كبا نگاه كردن به چه

خود با  قراردادنز بت متهم ساختند و پس از انكه او با هم پايه و همتراسيان او را براي شفا دادن در روز سآنكه فري
  .توضيح داد اوضاع را بدتر و سخت تر كرد،به خوبي شرح و خداوند

آمين آمين به شما مي گويم كه پسر از :  آنگاه عيسي در جواب ايشان گفت "
زيرا كه آنچه  او  گر آنچه ببيند كه پدر به عمل آرد،يچ نمي تواند كرد مخود ه

          ”.مي كند ، همچنين پسر نيز مي كند

  19:  5يو حنا   

در يك پيوند ذاتي و بطني با پدر آسماني، عيسي مسيح دستور العمل هاي خود را از پدر خود دريافت كرده و آنها را 
بطور يقين ما يك چيز را . لكه منحصر بفرد مي ساختكارهاي وي را نه تنها پويا ، بد كه و همين امر بو. دنبال نمود

با خود،  و نزديك يك رابطه دروني بر پايه اينكه خداوند آنها را آنو. درباره خدمت هاي خودمان مي توانيم بگوييم
 "به مسيح خدمت جوانان متمركز "در نتيجه و محصول طي كردن روند آماده سازي. پويا و منحصر بفرد مي خواهد

ساختن چيزي بلكه . ستدمت هر فرد ديگري مي تواند باشد نيكردن يك خدمت كه همسان و همانند خخلق 
از قلبي كه  ميوه اين .مي شود، ثمره آن است هدايت عيسي مسيح كه با جستجوي پر از اشتياق منحصر بفرد و پويا

  .بدست مي آيد انجام آن كار مي باشد، ر آسماني وبه تمامي خواستار ديدن كار پد
 ي برمي خوريم كه يالگو بهوقتي نگاه مي كنيم چه مي بينيم؟  .عيسي به پدر نگاه كرد و ما به عيسي نگاه مي كنيم

و اصولي را كه عيسي بدان  قواعد به عبارتي، .تكرار شده و اتفاق مي افتد مسيح عيسيكارهاي  پي در پي دربطور 
هرگز . مي يابيم و اين به ما جهت مي دهد كه ما چگونه خدمت هاي خود را به انجام برسانيمعمل مي كرد در 

تكرار و بي روح عمل نكرده و هرگز پدر آسماني به كنار نگذاشت بلكه عيسي مسيح  يخشك و انعطاف ناپذيز و از رو
  بود؟ كه برنامه او به چه صورت آيا ميدانيد. ي خود داشتايك استراتژي و برنامه بر

پدر خود به دست  ري ازتجربه دردناك عيسي درباغ جستيماني نمونه اي از اطاعت  .عيسي پدر خود را اطاعت كرد
  . عت ماستتجربه عيسي مسيح محك خوبي براي سنجش اطا .مي دهد
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ن به مدت سه سال، او آنها را در مسير فشرده تري .كردشاگرد خود سرمايه گذاري دوازده عيسي مسيح بر روي 
او آنها را هدايت كرد تا خويشتن را از خود خالي كرده و . آموزش رهبري كه تا كنون طراحي شده، با خود همراه كرد

خود همراه كرد تا خدمت را تجربه كنند و سپس وقتي كه خود خدمت را آغاز كردند به  با او انها را .وي پر شوندروح 
شكسته دادن را  ،كرده هوعظبه بشارت ملكوت خداوند مهدايت كرد تا با اين كار ، او آنها را . حمايت آنها پرداخت

سرانجام او به آنها اختيار و قدرت داد تا خدمتي را كه در عيسي . به رستگاري ندا كنندو اسيران را  التيام بخشيده
كه دنيا را زيرو رو  مسيح ديده بودند به راه منحصر بفرد خود به انجام برسانند در نتيجه او يك تيم از رهبران ساخت

  .كردند

ناشي از سرمايه  يپويا تكثير .شاگردان مسيح يكي پس از ديگري زندگي خود را در ديگران سرمايه گذاري كردند
. و قلب خدمت مسيح و همچنين كليساي اوليه بود از طريق شاگردي مسيح هستهگذاري در زندگي هاي ديگران 

باعث  كه همين امر كليسا را به عنوان يك نيروي قدرمتند. گذاري كردندافراد در افراد براي ملكوت خدا سرماي 
هنوز سرمايه گذاراي در يك گروه كوچك از  .به جلو سوق داد ،تبديل افراد پيرامون خود و در نهايت كل جهان شد

و اگر . دمي باش مان مسيح، يكي از بهترين خدمت هاو شاگردسازي آنان براي تبديل شدن به خاد "پيروان مسيح"
بديل كساني تغيير و ت باعث نه تنها سازي ديگران شاگرد ،دآن را انجام داد، به انجام برس همانگونه كه عيسي مسيح

  .بلكه در نهايت باعث تبديل دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم خواهد شد ،شده كه درگير آن مي باشند

به يك اوليت حاكم  "به ملكوت خداوندبشارت " ياي آنها بايل و تغيير دنتبد ،براي شاگردان مسيح در كليساي اوليه
او تمامي . خود ديدند ،عيسي مسيح در نزداين به دليل بود كه آنها ميزان اهميت اين موضوع را . شد تبديلبر زندگي 

ا بوجود و كوران سطحي از عرصه عمل و فعاليت ر بدكارگان، افراد جذامي، فقرا با معاشرتحصارها را پاره كرد و با 
و از بلوغ به در مسيح افراد را به سمت بلوغ  هميشه همانند عيسي مسيح، شاگردسازي ديگران نيز براي ما. آورد

  .خدمت خارج از ديوارهاي كليسا سوق مي دهدسمت 

 غذا دادن به پنج هزار نفر با، تعليم، شفا، وعظ، اخراج ديوها. براي عيسي مسيح، اين خدمت جمعيت را بيرون كشيد
در  بود كه عيسي مسيح اين"، كهامر كارهايي كه او كرد حقيقتاً در مقابل اين؛ همه پنج قرص نان و دو ماهي

اين بخاطر معجزات، تعاليم عميق يا . اين بخاطر شاگردان يا روش شاگردسازي نبود. اهميتي نداشت ،"مركزتوجه بود
  چه او آمد كه به انجام برساند هسته و او بود و آن آنكه. اين فقط بخاطر عيسي مسيح بود. هيچ چيزي ديگري نبود

 "به مسيح خدمت جوانان متمركز"در كليسا به آن احتياج داريم،زه وما امر اين همان چيزي است كه. كانون توجه بود
به بگذاريم كه تا  ي بجااگر همچون عيسي مسيح اثر. پوچ و ناكام  باقي خواهد گذارد ، ما راخدمت ازهر نوع ديگري 

  .يما هاددر اينصورت عيسي مسيح را در محور و مركز توجه و عمل قرارد ابد باقي بوده و هرگز محو نشود،
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  پرسشهاي دشوار

ولي دانستن اينكه . ودنخواهد ب ، آسان و راحتدر آن هستيم موقعيتي كهبراي بسياري از ما يك نگاه صادقانه به  
بنابراين از خود اين . كه ميخواهيم باشيم مي تواند رهنمون شود نها راهي است كه ما را به جاييكجا هستيم ت

باالترين  10پايين ترين و   1. قرار دهيد 10تا  1پاسخ هاي خود را در مقياسي از  .پرسش هاي دشوار را بپرسيد
  .خواهد بود

  

هيد را كه براي بدست آوردن رابطه شخصي با عيسي مسيح اختصاص مي د مان وتوجه ويژه ايمقدار ز -1
  چگونه ارزيابي مي كنيد؟

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    
اختصاص مي دهيد كه با  پيوستهان گروه شما به چه اندازه زمان دانش آموزوالدين و  ،افراد داوطلب ،شما -2

  و براي شراگرداني كه به مسيح نياز دارند به دعا بپردازيد؟ هم، براي يكديگر
1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

متعهد مي ان به دانش آموزبه خدمت  و به مسيح، به يكديگر ،چقدر افراد داوطلب بزرگسال گروه شما -3
  باشند؟

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10   
سرسپرده و مداوم درگير  بطور چه درصدي از ايمانداران در خدمت شما، در يك گروه شاگردي فشرده، -4

  بوده و مشاركت دارند؟
1              2            3            4            5           6           7           8           9           10   

خود را به عنوان يك عامل اثرگذار فعال براي  ،گروه شما انآموز درصدي از افراد طلب و دانشچه  -5
  د؟يبيننم در محيط آموزشي خودعيسي مسيح 

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10   
  چه درصدي از كل دانشجوياني كه در آخرين ارتباط اثرگذاري كه داشتيد غيرايمان داراند؟ -6

   1              2            3            4            5           6           7           8           9           10   
  

  
. باشيدخود داشته  به خدمت جوانان به اين پرسشها منجر به اين خواهد شد كه شما يك نگاه جدي صادقانه پاسخ

شما اين فرصت  هر دورهدر . و مشتاق بسازد شها شما را براي تغيير حريصاميدوارم كه نتيجه اين باشد كه اين پرس
  .به تفكر بپردازيد ،به آن داشت كه با دقت درباره پرسشهاي كه مرتبطرا خواهيد 
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  اصول و قواعد خدمت به جوانان
  ! دريافت كنيم "مسيحبه  خدمت جوانان متمركز"چگونه ديد و رويا براي 

  .ديد و رويا را پيدا كن
خدمت "ا به كشف ديد و رويا براي در اين قسمت ما سرنخ هايي را پيدا مي كنيم كه ما ر.نگاه كنيد 38-35:  9متي  به

  .هدايت مي كنند "جوانان متمركز به مسيح

يس ايشان تعليم داده به بشارت ملكوت موعظه مي همه شهرها و دهات گشته ، در كنا و عيسي در
ايشان بسوخت زيرا  و چون جمعي كثير ديد ، دلش بر .نمود و هر مرض و رنج مردم را شفا مي داد

حصاد  ":آنگاه به شاگردان خود گفت  .بي شبان ، پريشان حال و پراكنده بودند كه مانند گوسفندان
  .پس از صاحب حصاد استدعا نماييد تا عمله در حصاد خود بفرستد .فراوان است ليكن عمله كم

  38-35:  9متي 

  در باره چگونگي رفتار عيسي مسيح با مردم مي بينيد ؟ ،38-35در آيات چه كليدهايي 

  

  

تعليم  را آنها مي بينيد ، 38-37همانطور كه در آيات  ،شاگرد خود قرار داد وقتي دوازدهايي مسيح در اختيار چه كليده
  مي داد ؟

  

  

  

يك مطالعه سريع و يا يك تعمق عميق و ريشه اي در چهار انجيل ما را به اركان پايه اي كه مي بينيم در زندگي 
مي بينيم كه تمام راه  ،انجيليا هر چهار  4تا  1مطالعه مرقس  با .دعيسي مسيح بكار بسته شده اند ، رهنمون مي شو

و . دنيكسان و ساده كه عيسي مسيح در زندگي و خدمت خود روي زمين به كار بست مي رسان يها ما را به رويكرد
  !مي باشد به عيسي مسيح متوجه و متمركز اينكه هر صفحه خود
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  .نسل جوان را توصيف كنيد
  توصيف كرد؟ 37:9متي  ه جمعيت پيرامون خود را درعيسي مسيح چگون

  
  
  تعريف مي كنيد؟ چگونه زير را هايا در فضاي فرهنگي نسل جوان امروز، عبارتشم
  

  پريشان
  
  

  پراكنده
  
  

  گوسفندان بي شبان
  
  
  

  .جوان امروز را داد نسل شرح وصف ،درستي و با دقته د كه عيسي مسيح بنان مي دهپژوهشها نش
_________________________________________________________  

  

  . . .ساعت  24در هر 
دانش آموز بخاطر استفاده نادرست و غيرمجاز  367

  .از مواد دارويي بازداشت مي شوند
مي  دستگير دانش آموز بخاطر جرايم سنگين 180
  .ندشو
  .دانش آموز قرباني جنايت مي شوند 9
  .ي كنندام به خودكشي مدانش آموز اقد 5
  دانش آموز از ابتال به ايدز فوت مي كند 1

اخراج مي  از مدرسه دانش آموز بطور موقت  17197
  .شوند

كوتاهي در تربيت و نگهداري بدرفتاري و يا  7883
  .گزارش مي شود ش آموزانناز دا

  .بازداشت مي شوند دانش آموز 4248
  .دانش آموز از مدرسه اخراج مي شوند 2861
  ز مادران نوجوان متولد مي شوندا نوزاد 1329

_________________________________________________________  
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  .هر اسم را به عدد مربوط به آن ربط دهيد
كه عيسي مسيح استفاده كرد تا چگونگي احساس خود را درباره مردم پيرامون خود شرح  اي را كلمه ،36:  9متي  در

  .دهد، پيدا كنيد
   

  .، يادداشت كنيدمشابهت دارد توصيف عيسي مسيح بافرد را كه  نام يك
  
  

  .روش زندگي، رفتارها، عادت ها، انتخاب ها و فعاليت هاي آن فرد را توصيف كنيد
  
  

  احساسي را داريد كه عيسي مسيح نسبت به مردم پيرامون خود داشت؟ نبه آن دانش آموز هما نسبتآيا شما 
  
  

  .يادداشت كنيد ننوجوا دعاي خود را براي آن
  
  

 آن  وزيد را براي برقراري  ارتباط اثرگذار بامي آم "به مسيح خدمت جوانان متمركز"كه در  هر يك از مواردي
  .بجهت عيسي مسيح بكار ببنديد -سايرين  - جواننو

  

  .ببينيد كه چگونه تفاوت ايجاد مي كند
بت با شاگردان خود، روش ايجاد تفاوت در زندگي در صحمسيح  عيسي .نگاه كنيد 38:  9متي با دقت بيشتري به  

. شرح داده و بيان مي كند وضوحرا ب هاي انسان هايي را كه مانند گوسفندان بي شبان، پريشان حال و پراكننده بودند
  .به سادگي رويكرد او توجه كنيد

  
  

  "پس از صاحب حصاد استدعا نماييد تا عمله در حصاد خود بفرستد": عيسي  
 

 
  :عمل

 
  دعا

  عيسي مسيح را دنبال كردن

 
  تجهيز

  تكثير رهبران

  
  بشارت

  ارتباط برقرار ساختن با ديگران
 

  :روش و برنامه
 

  مسيح را در اولويت قرار دهيد
  با اشتياق دعا كنيد

  

 
  رهبران بسازيد

دانش آموزان را 
  شاگرد بسازيد

  
  در فرهنگ نفوذ كنيد

فرصتهاي ارتباطي اثرگزار خلق 
  كنيد
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  .در ذهن خود بازسازي كنيد را وير كليتصاجزا 
 

 

 

  

را واقع گرايانه  كليسايي يك فرصت ساختنما نه تنها مي توانيم چگونگي  ي نگاه مي كنيم،كل وقتي كه ما به تصوير
با بهره گيري از يك ارتباط زندگي متحول  در ذهن خود بازسازي كنيم بلكه همچنين مي توانيم اين تصويرسازي را

  .به كار بنديمدر هر مدرسه  دانش آموز براي تحقق هدف ارتباط برقرار ساختن با هر ، مسيح كن با عيسي
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  . عميقا درباره تصوير كلي فكر كنيد
يد بر اساس شش ركن اساسي كه عيسي بدست مي آ 38 -35:9كه از متي  مسيحبه  اين برنامه و روش كار متمركز

عميقا درباره اينكه چگونه اين شش . ح آن مي پردازد بنا مي شوددر سراسر چهار انجيل به شر بطور پيوسته مسيح
  .، تفكر كنيدشوند وارد زندگي و خدمت شما تار و پود در ندركن مي توان

  

  .مسيح را در اولويت قرار دهيد
با عيسي مسيح  پرشور وشخصي در جستجوي يك رابطه چگونه به رابطه خود با عيسي مسيح عمق مي بخشيد؟ 

افراد پيرامون  وي نزد بدينگونه كه بازتاب شخصيت .تحقق بخشيد مسيح ن رابطه را با اطاعت كردن ازباشيد و اي
   )8 -7:1مرقس ( .باشيدخود 

  .با اشتياق دعا كنيد
. يك روش و برنامه ويژه دعا براي خود قرار دهيد ؟كنيد مي چگونه براي حضور و قدرت خداوند در خدمت خود دعا

  )20 - 18:18متي( .را بيش از پيش مشتاق سازد گروه شما ، والدين و دانش آموزانافراد داوطلبشما،  به گونه اي كه
  .رهبران بسازيد

به پرورش و  پاسخ اينكهو بلند مدت چيست؟  جامعرهبراني با كيفيت براي يك خدمت برنامه شما براي ساختن  
ي ارتباط برقرار ساختن و شاگردسازي دانش آموزان قلب روحاني و مهارت هاي الزم برا ه ازتجهيز افراد بزرگسال  ك

  )20 -16:1 مرقس( .برخوردارند اقدام كنيد
  

  .سازيد دانش اموزان را شاگرد
دوستان  بر برنامه شما براي اينكه دانش آموزان را شاگرد مسيح بسازيد تا در شور روحاني رشد كرده و از نظر روحاني

از طربق روابط شاگردسازي در گروه  ج و تحريك كنيد تايير دانش آموزان را تهبراي اينكاخود اثر گذار باشند چيست؟ 
  )15 -13:3 مرقس( .در حركت باشيند ،بلوغ در رابطه خود با عيسي مسيح ، به سمتهاي كوچك

  .در فرهنگ نفوذ كنيد
راي نفوذ و رخنه در والدين و دانش آموزان گروه شما، ب رهبران،برنامه شما براي برانگيختن و به حركب درآوردن 

با صرف وقت براي زندگي آنها، به جاهايي كه آنها در آن زندگي و فعاليت مي كنند ؟ فرهنگ دانش آموزان چيست
  )42 -40:1 مرقس( .برويد و آنها را تجهيز و تربيت كنيد تا به زندگي  يا هر دوستان خود اثر گذار باشند

  

  

  .خلق كنيدثرگذار ا يفرصت هاي ارتباط
 شانبر دوستان آنها براي دانش آموزان در جهت اثرگذاريي اثرگذار فرصت هاي ارتباط براي طراحي شما مهبرنا

را  خود داربراي دانش آموزان تجربياتي مطابق با فرهنگ و شيوه زندگي آنها ايجاد كنيد تا دوستان غير انمان چيست؟
  )2 -1:4مرقس ( .دبراي شناخت مسيح همراه سازن
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  گام هاي عملي
اين معني را مي دهد كه شما مفهوم كلي را دريافت  ،"به مسيح خدمت جوانان متمركز "ديدن نماي كلي از يك

  .كرده ايد

  .روياي خود برداريد و جهت دريافت يك تصوير كلي و كامل، براي ديد را گام ها عملي زير

روي ذهن و قلب شما هك آن را بارها و بارها تكرار كنيد تا وقتي كه . را حفظ كنيد 38 -  35:9متي  •
 . شود

  
گوسفندان بي شبان، پريشان حال و  انندم" كه شما اسم آنها را به عنوانيك عكس از دانش آموزاني  •

  .در اين كتابچه قرار دهيد تا يادآور شما از مخاطب هدف شما باشند يادداشت كرديد را "پراكنده
 

 راستايكداميك از فعاليت هاي شما در  ت شماجدول صفحه بعد را پر كنيد تا ارزيابي كنيد كه در خدم •
با ساختن يك . اركان خدمت جوانان مسيح متمركز مي باشند و كداميك نمي باشند همكاري با كمك و
و يا در ستون  "مطابق اركان" سپس در ستون. فعاليت هاي خود در پايين صفحه شروع كنيد ازليست 

  .يك عالمت بگذاريد "مطابقت نمي كند"

به تمركز و توجه بر هر كدام از اركان خدمت جوانان مسيح متمركز را در عمق وسيع تر پرداخت و  7تا  2 ايدوره ه
  .به شما كمك مي كند تا ديد و روياي عيسي مسيح را براي خدمت خود واضح تر ببينيد
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   .مسيح را در اولويت قرار دهيد
2دوره   

  

  مسيح  متمركز به

  !بطه با خود فرا مي خواننده جديت بيشتر در راب پدر و پسر و روح القدس ما را

وقتي هستي ! خداوند بودو اينچنين كتاب مقدس آغاز مي شود و پيش از آغاز،  ".. .  در ابتدا خداوند" .خداوند پدر
حاكم و فرمانروا بر  خداونداز آغاز آفرينش تا كنون  "آسمان ها و زمين". او بود كه همه چيز را خلق كرد آغاز شد،

ها استوار  خداوند تخت خود را بر آسمان" :نويسنده كتاب مزامير اين امر را چنين شرح داد. استلقت خويش خ
. اين موضوع در سرتاسر كتاب مقدس تكرار شده است).  19:103مزامير (  "سلط استم نموده و سلطنت او بر همه

خدا و پدر كه فوق همه و در ميان همه و  يك": د كهسويچنين مي ن  6: 4به عنوان مثال پولس رسول در افسسيان
در آينده او به سلطنت خود ادامه . خداوند خواهد بودوانگهي كتاب مقدس اشاره مي كند كه  ".در همه شما است

رياست دو هر مخلوقي را كه در آسمان و بر زمين و زير زمين و در  :يوحناي رسول درباره او چنين نوشت. خواهد داد
ابداالباد تخت نشين و بره را بركت و تكريم و جالل و توانايي باد تا : مي باشد ، شنيدم كه مي گويند و آنچه در آنها 

  .آفرينش و مخلوقات خويش حكومت كرده و سلطنت مي كند بر اين خداوند است كه ).13:  5مكاشفه (

عيسي مسيح خود اينچنين بيان . خداوند پدر تمامي قدرت و اختيار خويش را در عيسي مسيح قرار داد .خداوند پسر
عيسي  در نزد پولس رسول مكرراً به حد نهايت قدرت. تمامي قدرت در آسمان و زمين به من داده شده است: كرد

   :دنامه خود به افسسيان اين قدرت موثق و مقتدر را چنين توصيف مي كنمسيح اشاره كرد پولس در 

ما مؤمنين بر حسب عمل توانايي هاي  و چه مقدار است عظمت بي نهايت قوت او نسبت به
كه در مسيح عمل كرد چون او را از مردگان برخيزانيد و به دست راست خود در  20قوت او  

باالتر از هر رياست و قوت و سلطنت و هر نامي كه خوانده مي  21جايهايي آسماني نشانيد ، 
را زير پايهاي او نهاد و او را و همه چيز  22.شود ، در اين عالم فقط بلكه در عالم آينده نيز
  سر همه چيز به كليسا داد ،                         

  22 -19:  1افسسيان    
  

  

  : چنين وصف مي كند 3:1در عبرانيان را  "پسر"در توضيح اين امر كه عيسي مسيح كيست، نويسنده كتاب عبرانيان 
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  .دادقرار "توارث جميع موجودا"پدر آسماني او عيسي مسيح را  :وارث •
  ".عالم ها آفريد"همان است كه  ،خداوند ،روح القدس ،عيسي مسيح: خالق و آفريننده •
عيسي مسيح آينه تصوير خداوند . را براي ما بيان مي كند "فروغ جالل خداوند "عيسي مسيح: زتابندهبا  •

هم نگاه  نظام هاي هستي توسط عيسي مسيح به در هر لحظه تمام "خاتم جوهر خداوند". مي باشد
  ".وت خودبه كلمه ق". داشته مي شود

  ".گناهان را به اتمام رساند طهارت" جان دادن خود بر روي صليب، عيسي مسيح با:پاك كننده گناهان •
به همان جايي كه او  ".ي عليين بنشستلعبه دست راست كبر يا در ا "س از قيامعيسي مسيح پ: حاكم •

  .سلطنت مي كند و حكم مي راند

و هر زباني اقرار . . . شود  كه بنام عيسي هر زانويي خم روزي مي رسد و"! عيسي مسيح خداوند استبدون شك 
  .)11 – 10:2فيليپيان (" رخداوند است براي تمجيد خداي پد كند كه عيسي مسيح

 ما ميبدين ترتيب . به شكل روح القدس در آمد تا در ما زندگي كند و اين چنين خداي پسر  .خداوند روح القدس 
 .و چگونه در قدرت روح زندگي كنيم عيسي مسيح چه كار براي ما كرده است توانيم در يابيم كه خداوند كسيت،

يا اما چون كه پسر هستيد خدا روح پسر خود را در دلهاي شما فرستاد كه ندا مي كند ": پولس رسول به ما مي گويد
 وارث خدا نيز" عوض در .ما ديگر برده گناهان نيستيم ،متيچون ما پسران هس و ).6:4غالطيان (" ابا يعني اي پدر

  ).7:4غالطيان ( هستيم "مسيحبوسيله 

به فراواني شوق دنبال روي عيسي مسيح و قوت زندگي كردن به گونه  خود ،چون روح القدس در ما زندگي مي كند
به . ا براي ما در حد نهايت و عده مي دهدو همه آنچه خود دارد ر. اي كه او خود از ما مي خواهد را در ما قرار ميدهد

اما مي گويم كه به روح رفتار كنيد پس شهوات جسم را " ،دعوت به اين مي كندرا خاطر اين حقيقت پولس رسول ما 
  ).25 -16:5غالطيان (" كنيمب اگر به روح زيست كنيم به روح هم رفتار . . .  به جا نخواهيد آورد

امر اين و  ؛م سلطنت مي كندالعخداي پسر و روح القدس بر تمام خداي پدر،  ؛ريم كهمي توانيم اينطور نتيجه بگي
چون ما پسران و دختران خداوند هستيم كه به يك رابطه صميمي با او وارد شده . ما را نيز شامل مي شود سلطنت بر

در تصميم . ي كنيمزندگ -  خداوندي مسيح -ما انتخاب مي كنيم كه تحت سلطنت و فرمانروايي خداوند . ايم
ما مي خواهيم افكار، احساسات، رفتارها و  "!تو هستي خداوند نه من"گيريهاي روزانه خود ما اعتراف مي كنيم كه 

  .حضور عيسي مسيح ببريم اعمال خود را به
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 مابا  خداوندي عسيس مسيح در زندگي ما اين معني را مي دهد كه او به دنبال يك رابطه شخصي صميمانه .خداوند
مي بايست انتخاب به انجام  ،براي پيدا كردن جايگاه خود در اين رابطه و زندگي صميمانه با عيسي مسيح. مي باشد

وقتيكه ما آرزوها و روياها و خواسته ها و تصميمات خود را بطور . چيزي كنيم كه او از ما مي خواهد به انجام برسانيم
  .لذت بردن از حضور او لحظه به لحظه زندگي كنيم با يم در حضور اوروزانه به او اختصاص مي دهيم آنگاه مي توان

خاري در  "سلپو. سي مسيح ارائه مي كندخداوندي عي تحتپولس رسول يك تصوير شفاف از چگونگي زندگي 
يد اي نا ام شايد اين مطلب به چيزهايي مثل ضعف جسماني، رابطه. از چنين خارهايي داريم ما همه .داشت "جسم
زندگي خود  را در خارها ما خودمان مي توانيم اينگونه. كند مي ، فقدان يك عزيز، يا يك عادت گناه آلود اشارهكننده

پولس رسول استفاده كرد تا در او اين قدرت را ايجاد كند كه بتواند خود را پيوسته در هم  "خار "خداوند از. پيدا كنيم
تنها با . هم اين در هم شكسته و فروتن شدن را تجربه كنيم ما كهو خداوند از ما مي خواهد . شكسته و فروتن سازد
 دعاپولس از خداوند براي برداشتن خار از جسم است .خداوندي عيسي مسيح خواهيم شد و مطيع فروتن شدن ما تسليم

كامل فيض من تو را كافي است، زيرا قوت من در ضعف ": در عوض خداوند گفت! نمود اما خداوند اين كار را نكرد
  ).12:9دوم قرنتيان (" ميگردد

قدرت خارق العاده او  ؛زندگي مي كنيم بلكه به فيض خداوند . ، ما به قوت خود زيست نمي كنيمدر رندگي مسيحي 
يم كه با فيض خداوند زندگي ما در فروتن شدن ياد مي گير. ي صليب رفتن و برخاستن او از موتاز طريق رودر ما 
  :آنگاه همچون پولس، ما مي توانيم بگوييم. اوند قدرت خود را در ما جاري مي سازددر اين فيض ، خد. كنيم

" .، زيرا كه قوت من در ضعف كامل مي گرددفيض من تو را كافي است": مرا گفت 
خواهم نمود تا قوت مسيح در من  شادي بسيار از ضعف هاي خود بيشتر فخرپس به .

بخاطر  احتياجات و زحمات وتنگيها. ها  رسواييبنابراين از ضعف ها و  .ساكن شود
  .مسيح شادمانم ، زيرا كه چون نا توانم ، آنگاه توانا هستم

  10 -9:  12دوم قرنتيان 
  .ما در فروتن شدن و قدرت عيسي مسيح را تجربه مي كنيم

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

اي خداوند من نيكويي تو را چشيده ام و آن هم مرا سيراب كرد و هم مرا تشنه 
من از . من دردمندانه از نيازم نياز خويش به فيض بيشتر تو هشيارم .تر ساخت

وند خداوند تسلسل، مي خواهم تمناي تو از خدا. شرم سارم فقدان شوق خويش
من هنوز . دارم كه پر از آرزوي تو را داشته باشم من آرزوي اين. را داشته باشم

                         .تشنه اين هستم كه تشنه تر شوم
  توزر . و. ا

_________________________________________________________  
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به عميقانه به ما عشق مي ورزد و  راند و سلطنت مي كند، همان كه به عالم فرمان ميخداوند . دعوت به صميميت
 بجهتاو راه را براي ما  در زندگي با مسيح، .مشتاقانه به دنبال ما مي باشد ،حتي اكنون .شادماني در ما وجد مي كند

در اختيار ما  ردن نياز داريم،و همه آنچه را كه براي شناخت وي او را محبت ك ا.پيروي خويش هموار كرده است
خداوند خداي خود را به همه دل و تمامي نفس و تمامي فكر "او همه ما را به اين فرا مي خواند كه  .گذاشته است

خود و مشتاقانه وي را پيروي او روزانه ما را به وارد شدن به يك رابطه صميمي با  ) 37:  22متي( ."خود محبت نما
آنگاه ما  ،او زندگي با دربا سپري كردن هر روز با شوق بيشتر . دعوت مي كند سي مسيح،تحت خداوند ي عي كردن

  .شخصاً عيسي مسيح را به عنوان خداوند خواهم شناخت

  

_____________________________________________  

  دعاي رهايي
  

  ؛، من خود را در دستان تو رها مي كنماي پدر
  .بكنهر آنچه خود مي خواهي با من 

  .از تو براي هر آنچه مي كني متشكرم
  .من براي هر چيز آماده هستم

  .همه چيز را مي پذيرم من
  

  در دستان تو من روح خويش را مي ستايم؛
  .من آن را با تمامي عشق قلبي خويش به تو تقديم مي كنم

  اي خداوند براي محبتي كه به تو دارم،
  سپارم،و همچنين نياز به اينكه خويشتن را به تو ب
  .خويشتن به دستان تو تسليم ميكنم

  بدون هيچ شرطي
  و با اطمينان بي نهايت 

  .مي باشي تو پدر آسماني من زيرا كه  
  !آمين
  

  چارلز د فوكالد
_____________________________________________  
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  پرسش هاي دشوار 
در نتيجه گيري از پاسخهاي خود  .قرار دهيد 10تا  1از  در مقياسي با سنجش خويش پاسخ هاي خود را

درباره رابطه صميمانه خود  تا دكه شما احتياج داري يك خال صه مطلب درباره تصميم هاي ويژه صادقانه اي
  .با عيسي مسيح اتخاذ كنيد، بنويسيد

  اشتياق خود براي خداوند را در چه درجه اي قرار مي دهيد ؟ -1

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10      

  شوق خداوند براي خود را در چه درجه اي قرار مي دهيد ؟ -2

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

تمام چيزهايي كه او ؛ با وجود ه ميزان خداوند شما را دوست داردفكر مي كنيد به چ ،صادقانه -3
  مي داند ؟ درباره شما

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  ؟.دناي شما خالص مي باشو رابطه هچقدر ذهن و قلب  -4

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  چقدر قدوس مي باشيد ؟ شما از ديدگاه خداوند - 5

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  رابطه صميمانه اي را كه با خداوند با هم داريد در چه مرحله اي ارزيابي مي كنيد ؟ -6

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  :ات ويژه و صادقانه من در باره خداوندي عيسي مسيح در زندگي منتصميم
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  اصول و قواعد خدمت جوانان
چگونه در جستجوي يك رابطه صميمانه با عيسي مسيح كه ما را بسوي عشق عميق تر نسبت به 

  باشيم ؟ ،كند او هدايت مي

  محبت: هدف 

ا كه ر يديد و بينش .آمده تعريف كنيد و كلماتي را كه در زير دداشت برداريديا .را سه بار بخوانيد 5:  1تائوس اول تيمو
راهي در  ما براي ايجاداين آيه اركان عميق شخصي را كه  .كنيد يادداشت كنيددر هر بار خواندن دريافت مي 

  .خود دارددر ،احتياج داريم ،يت با عيسي مسيحصميم

  .بي ريالح و ايمان ا، محبت است از دل پاك و ضمير صاما غايت حكم

      5:  1تائوس واول تيم                                                                                             

  .مي آيد . . . محبت از 

 دل پاك •
  
  
  

 ضميرصالح •
  
  
  
  

  ايمان بي ريا •
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  بسوي رابطه صميمانه با عيسي مسيح
 را ه كتاب مقدس عميقاً فكر كنيد تا مسير صميميت با عيسي مسيحدربار .خود را با پرسش هاي زير محك بزنيد

  .هموار سازيد
  دل پاك

  ) 22:  2تائوس دوم تيمو(خالف در من وجود دارد ؟ آيا افكار ناپاك نسبت به جنس م -1
  
  
  مي شود ؟    آيا هيچگونه گله و شكايتي از كسي يا رفتار ناشايست از من سر زده يا در من ديده -2
  )  15-14:  2يان فيلپ(

  
  

  ضمير صالح
  ) 4-1:  6نصسيان (ارم ؟ احترام كرده و ارج مي گذ آيا من به خانواده و والدين خويش -3
  
  
  )15-14 : 6متي (ش مرا از بخشيدن ديگران باز مي دارد ؟ يا رنج آيا هيچگونه تلخي و -4

  

  )  24-23:  5  متي(آيا من هرگز با فرد ديگري به نادرستي رفتار كرده ام ؟ -5

  

  ايمان بي ريا 
  ) 9:  3كدسيان (آيا من دروغ گفته يا دزدي كرده و يا تقلب مي كنم ؟ -6
  
  
  
  ) 23:  6متي (نباشد ؟  ، اولويت اولآيا هيچ قسمتي از زندگي من هست كه عيسي مسيح در آن بخش-7
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  گام هاي عملي 

اوند در شما وجد مي كند تفكر كه خددقيقه اختصاص دهيد تا عميقاً در باره راه هايي  15، امروز •
 .آن ها را يادداشت كنيدو  كرده

  
 مكش را در آن قسمت داريد انتخاب كرده و گامقبل موردي را كه شما بيشترين كش هحاز صف •

 .هاي خود را در مسير اطاعت از كالم خدا در آن يادداشت كنيد

 

براي اين كار از خداوند  .ي برويد؛ به سراغ بعداجه با يك مورد قدم برداشتيد سپسوقتي در مو •
اين روند تا زماني كه . از شما انتظار دارد كه برداريد بپرسيد كه در مسير اطاعت چه گام هايي

 .تمامي گام هاي اطاعت را در باره تمام موارد برداشته ايد ادامه دهيد

 
مسيح را "را از قسمت  سوال و جواب 5، "مي شود پرسيده كه اغلب يياسوال ه "در قسمت  •

ونه ، چگت كه چگونه ببخشيد و بخشيده شويدشما در خواهيد ياف .بخوانيد "در اولويت قرار دهيد
، و ره بر زندگي دست و پنجه نرم كنيد، چگونه با مشكالت چيرفتار هاي غلط را اصالح كنيد

 .گونه عيسي مسيح را بيشتر بشناسيدچ
 

 
 ، اين عادت به صميميت شما بابا گذر زمان .دهيد به راه خلوت كردن روزانه خود با خداوند ادامه •

 .عيسي مسيح عمق خواهد بخشيد

______________________________________ 

  درباره استفاده ،قانون طاليي در زمينه درك و فهم روحاني
  در وراي عمل .بلكه در اطاعت  است . خود نيست از هوش 
  .ذات خداوند قادر قرار داردحقيقت  ،اطاعت

  اوسوالد چمبرز                                                               
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 " مسيح را در اولويت قرار دهيد"ابزارهاي 
  

                     1ندمسيح بي مان

ا كلر شما را به يك رويارويي پرشور ببري سنت  ،در اين كتاب
روزه و  40سفر  پسر خداوند برده و شما عيسي مسيح را در يك

از طريق زندگي، مرگ، قيام از مرگ، صعود به آسمان و 
  .بازگشت دوباره او، آنگونه كه حقيقتاً مي باشد، خواهيد شناخت

  

  2خلوت كردن با خداوند
شما چگونه به رابطه خود با عيسي مسيح عمق مي بخشيد؟ 

اين كتاب به شما نشان مي دهد كه در خلوت خود ! زمان
  :چگونه 

 يدخوانبم كال •

 كالم خداوند از به حافظه بسپاريد •

 از دعا لذت ببريد •

 ذكر جالل خداوند را بگوييد •

 شكر گذاري كنيد •

 از گناهان خود توبه كنيد •

 براي خود دعا كنيد •

   براي ديگران دعا كنيد •

                                                            
١ Jesus No Equal 
٢ Spending Time Alone With God 
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     1قلب مسئله

از مرگ او نوشته  يشچهار سال پ و 2توسط ديو بازبياين كتاب 
. نسخه از آن بفروش رفته است 5000 شده و تا كنون بيش از

سوال و جواب هاي مطرح شده در هر فصل اين كتاب، آن را 
  .   ، قرار مي دهد3براي جلسات مطالعه كالم يگزينه مناسب

 

  منابع مطالعاتي ديگر كه تو صيه مي شود
 4از برانان منينگ )پدر(فرزند اباء  •

 5و جان لينچ، از بيل ترال، بوروس مك نيكول حقيقت جسم پوشيده •

  6از پيتر اسكازِرو روحانيت سالم عاطفي •
 7از بِرِنت كورتيس و جان الدريج داستان عاشقانه مقدس •

  
  

  .مراجعه كنيد www.reach‐out.orgبراي آگاهي بيشتر و يا سفارش مي توانيد به آدرس 

  
  
 

  
                                                            
١ The Heart of the Matter  
٢ Dave Busby 
٣ Bible Study 
٤ Abba’s Child by Brennan Manning 
٥ Trufaced by Bill Thrall, Bruce McNicol, and John Lynch 
٦ Emotionally Healty Spirituality by Peter Scazzero 
٧ The Sacred Romance by Brent Curtis and John Eldredge 
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  برنامه كار
  كار مي كنيد ؟ه خود چشما براي در اولويت قرار دادن مسيح در زندگي . . .  حاضر در حال

  
  

  .ثبت كرده و برنامه كار منحصر بفرد خود را طراحي كنيد دورهدر يافتهاي خود را از اين .  . . پيشرفت

  در اولويت قراردادن مسيح براي شما اهميت دارد ؟ چرا

  
  

  هايي براي در اولويت قرار دادن مسيح در زندگي خود قرار مي دهيد ؟ هدفچه 

  

  پاسخ گو خواهيد بود ؟ چه كسيقرار دادن مسيح در زندگي خود به در اولويت  براي

  

  

  با او مالقات خواهيد كرد ؟ كجادر  ،در اولويت قراردادن مسيح در زندگي خود در مسير

  

  

  ؟ اختصاص مي دهيد را براي مسيح را در اولويت قرار دادن چه زماني
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  خدمت  جوانان متمركز به مسيح
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  اشتياق دعا كنيد با
  3دوره

  متمركز به مسيح
مسيح من كابوس شخصي شيطان  در عيسي"پسر من يك تي شرت داشت كه روي آن اين جمله نوشته بود  

ت و او را تماشا كنيم كه چگونه سلطنمنظور از دعا كردن با اشتياق اين است كه به نزد عيسي مسيح برويم  ."مهست
زماني كه ما دعا را مشتاقانه دنبال نمي  .جايگزين مي كند و آن را با ملكوت نور خودعقب رانده  تاريكي شيطان را به

 "با اشتياق دعا كردن"ملكوت تاريكي فرزندان زيادي را در چنگ خود دارد و  .كنيم، شيطان كا بوس شخصي ماست
دادن آنها در جاي امن جاري و قرار  بيرون كشيدن انسان ها از سياه چالي است كه قدرت خداوند را براي تنها سالح
و اين چنين است كه  .همان قدرتي كه آنها را از ملكوت تاريكي بيرون آورده و در ملكوت نور قرار مي دهد .مي كند

   .آنها تبديل به كابوس شخصي شيطان مي شوند

براي زندگي  ،"كردنبا اشتياق دعا "بايد رانيان تصويري خلق كرد كه به ما نشان مي دهد كه چرا عبنويسنده كتاب 
به  ،كه به عيسي مسيح احتياج دارندمون ما ار، و براي هزاران نوجوان در پيموزان مابراي دانش آ ،هاي شخصي ما

  .عنوان اولين ابزار دفاعي بايد در نظر گرفته شود

  را كه بوسيله وي نزد خدا آيند نجات بي نهايت آناني از اين جهت نيز قادر است كه
  . ائماً زنده است تا شفاعت ايشان را بكندبخشد چونكه د 

    25 : 7برانيان ع                                                                                  

نويسنده كتاب   .فقدان شور و اشتياق در دعاي ماستحقيقت جوهر و اساس  ننفهميدن اي !مسيح قادر است 
ما در مي يابييم كه   3 – 2:  1با مراجعه به عبرانيان  .ز پيش درك كرده و دريافته استبرانيان اين حقيقت را اع

  :به اين دليل است كه عيسي مسيح قادر است و اين 

او از پدر آسماني خويش به اندازه اي به ارث برد كه نه تنها  .است"  وارث بر همه موجودات"او  •
 .د و تا به ابد باقي خواهد بودبراي خود بلكه براي تمام جهانيان كفايت كر

سال نوري  100000از آنجا كه  ."عالم ها آفريد) خداوند (به وسيله "او همان كسي است كه  •
طول مي كشد كه از يك طرف كهكشان راه شيري به طرف ديگر آن سفر كنيم و هر سال نوري 

موجود در عالم مي  انتريليون مايل و كهكشان راه شيري تنها يكي از بسيار كهكش 88/5برابر 
 .باشدعيسي مسيح يك خالق توانند به كامليت مي  باشد ، لذا،

نگاه كردن به عيسي مسيح همچون نگاه كردن به تصويري  .است "فروغ جالل خداوند بوده"او  •
  .عيسي مسيح همه آنچه خداوند مي باشد است .از خداوند مي باشد
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ها اورگانيزم  ، ميليونتنها با يك كلمه. است " به كلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده"او  •
ها تا اكوسيستم  كهكشان -و تريليون ها سيستم  - يل هاي عظيم الجثهفويروس ها تا  - حياط

 .اند شده برقرار و پايدار نگاه داشته -ها 

را براي پاك  راه از طريق جاري ساختن خون خويش او ".هارت گناهان را به اتمام رسانيدط "او •
 .هان مايك رابطه با او و بخشش براي گنا ؛ما باز كردشدن 

از روي پس  ."بنشست اعلي علييينبه دست راست كبريا در  "او سلطنت مي كند آنچنان كه •
بر تخت نشسته و  ، عيسي مسيح بر دست راست خداوند،و برخاستن از موت، اكنون رفتن صليب

  .بر تمام عالم ها فرمانروايي مي كنند

عمل را در  اين او ! "نجات بي نهايت بخشد "د مسيح متحير كننده است بي هيچ پرسشي؛ او مي توان توانايي عيسي
  ) 25:  7عبرانيان . (جام مي رساندآن "آناني كه بوسيله وي نزد خدا آيند "مورد

____________________________  
  دعا يك وسيله ارتباطي است كه خداوند به جهت

  .تيار ما قرار داده استدر اخ او،نزديك شدن به 
____________________________  

آسمانها در گذشته است يعني ازپس چون رئيس كهنه عظيمي داريم كه " .ما مي توانيم به خداوند نزديك شويم
ه حضور خدا باز اين رو ما مي توانيم  ، "بلكه آزموده شده در هر چيز به مثال ما بدون گناه . . .  ، پسر خداعيسي

  .) 16-14:  4عبرانيان (ما مي توانيم مطمئن و مشتاق به خداوند نزديك شويم  .ادانه وارد شويمآز
 "دائما زنده است تا شفاعت ما را بكند "ما مي دانيم كه .وقتي به خدا نزديك مي شويم كه مشتاقانه در دعا هستيم

ز جايگاه خود در دست راست پدر آسماني با ما ، او اعيس مسيح ارتباط برقرار مي كنيم وقتي با .) 25:  7عبرانيان (
  دناي رسول يك تصور شگفت انگيز از ديد خداوندنسبت به دعاهاي ما ارائه مي كنيوح .ارتباط بر قرار مي كند

پس آن فرشته  .، از دست فرشته با دعاهاي مقدسين در حضور خدا باال رفت بخور دود و
د و به سوي زمين انداخت و صداها و رعدها و آن را پر كر مذبح، از آتش را گرفته مجمر

  برق ها و زلزله حادث گرديد
  5-4:  8مكاشفه 

پس از اينكه برنامه هايمان را به  ،از خدا براي جلسات ما بركت طلبي ما  وض دعاي شكر گذاري قبل از غذا، يار عد
كه به او نزديك  "د ما را دعوت مي كند، خداونآوردن يك دعاي شروع و پايان رايجحضور او برديم و يا حتي به زبان 

 ،قدرت ،ما مسير، بينش، چشم انداز  -فيض او تخت گاهدر پيش –وقتي ما به خداوند نزديك مي شويم . "بشويم
  .دعا كردن بدست مي آيد با اشتياق تمامي اينها از .آنچه را كه احتياج داريم پيدا مي كنيم هردلگرمي و
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    پرسشهاي دشوار 
در نتيجه گيري از پاسخ هاي خود يك خالصه  .قرار دهيد 10تا  1از  يش پاسخ هاي خود را در مقياسبا سنجش خوي

  .، بنويسيدن با اشتياق اتخاذ كنيددعا كرد مطلب درباره تصميم هاي صادقانه و ويژه اي كه شما احتياج داريد تا در

  به دعاكردن هستيد ؟ به چه اندازه مشتاق  -1

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10   

  تا به چه درجه خود را به داشتن وقت مخصوص با خداوند در روز منضبط مي سازيد ؟ -2

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  ان مالقات مي كنيد ؟هت دعا كردن براي دانش آموز گروهتچقدر با ساير رهبران جوانان به ج -3

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10  

  ؟ت دعا كردن براي مدارس منطقه خود، وقت مي گذاريدر رهبران جوانان به جهچقدر با ساي -4

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  عا دارند ؟چه در صدي از دانش آموزان گروه شما روزانه وقت مخصوص با خداوند در د -5

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  كنند ؟گي در يك دعاي جمعي كوچك شركت مي چه درصدي از دانش آموزان گروه شما به طور هفت- 6

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  :ه ما در مورد دعا كردن با اشتياقتصميمات ويژه و صادقان
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  اصول و قواعد خدمت جوانان 

يگران دعا كردن براي د با اشتياق محيطي به جهت داده واشتياق خود براي دعا كردن را افزايش چگونه مي توانيم 
  فراهم كنيم ؟

  آيا شما مشتاق به دعا مي باشيد ؟
و يا راهي براي گرفتن آنچه از خدا  ،ك وظيفه، يك اجباريا اينكه اين تنها ي ؟ا شما مشتاق به دعا كردن ميباشيدآي

  مي خواهيد مي باشد ؟

__________________________________________________  

دعا كردن قلب  .ز به دعا كردن در طول روز به ياد داشته باشيدنيا .مشتاق به دعا كردن باشيد
 .دهد تا جايي كه به در برگرفتن خداوند كه همان خود اوست توانا مي شود ا وسعت مير

، و قلب شما به اندازه كافي رشد خواهد كرد تا او را دريافت كند و او را بخواهيد و بطلبيد
  .همچون جزئي از شما در خود نگاه دارد

  مادر ترزا
__________________________________________________  

      
  !مسيح عاشق دعا كردن بود  عيسي

هنر پيشگان  ، ديگران بسانسيح به عنوان يك نمايش نگاه كنيم، او ايفا كننده نقش اول بودهاگر به زندگي عيسي م
نمايش نامه " با تعمق بخوانيد تا ببينيد كه يرتمامي آيه هاي ز .ه نمايش مي باشدحنفرعي و دعا همچون پشت ص

  .چگونه آشكار مي كند"  دعا
  

  )22-21:  3لوقا ( او در دعا آغاز كرد

  )19:  5يوحنا ( او در دعا ادامه داد
  ) 53:  1مرقس ( او روزانه دعا مي كرد •
  كرد او قبل از تصميمات بزرگ و اتفاقات دعا مي •

  راه رفتن بر روي آب.  ..  23-22:  14متي                          حواري 12انتخاب .  . . 13-12:  6لوقا 

  ذرايليعابر خاستن .   . . 42-41:  11يو حنا             ادن به پنج هزار نفر           غذا د.  . . 16 : 9لوقا 

  ام آخرش . . . 29-26:  26متي             ذا دادن به چهار هزار نفر      غ.  ..  36:  15متي 
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 ) 16:  5لوقا (او تمام زندگي و خدمت خويش را در دعا عمل كرد  •
 ) 46:  23لوقا  ، 44-39:  22لوقا (  او در دعا به پايان برد
  ) 25:  7عبرانيان (  او دائماً دعا مي كند

_________________________________________________ 

سال خدمت، و يك مرگ  30ال زندگي، س 30.نوز در دعا مي باشدخداوند عيسي مسيح ه
.عجب تاكيد عظيمي بر دعا .سال دعا 2000.عظيم  

        گردن .د .اس 
_________________________________________________ 

   
به برقراي ارتباط با پدر  او از ما مي خواهد كه همان شوق .پدر خود بود با عيسي مسيح مشتاق به بر قراري ارتباط

.ميرا داشته باش انيآسم  

 آيا شما قدرت خداوند را تجربه مي كنيد ؟
.ر بهترين تالش ما هيچ قدرتي نيستد  

  :به سر انجام رسانيدن و محقق كردن كارها تفكر كنيد  درباره ميل خود به كسب موفقيت، در پرتو نور مطلب زير

بلكه مهمترين اسلحه ما براي .  .. نيست وشي دريافت شده براي ما و بزرگترين خما دعا تنها باالترين مزيت "
در باتالق و آشفتگي ناشي از تالش خود كه  هر آنچه ديگر ما را در حال غرق شدن .رسيدن به موفقيت مي باشد

پوست نازك كنده شده  هر آنچه ديگر ما را هچون .رها مي كند ،ست نبوده استب نبزي به جز يك كوچه هرگز چي
اگر بدون جهتگيري از  .رها مي كند، بدون قطب نما و بدون ناخدا ،ي بي كمكن زده زندگهاي طوفاريااز درخت بر د

، به نيستي و ه بي زوال خود فرمان مي راند، بنا كنيم، تمام تالشهايمان هر چقدردرخشان، همانكه بر طبق برنامكبريا
  )" ماباالترين مزيت : دعا "هيوگل  . ج . ف (                   ".دنابودي مي انجام

 انبوهي از قدرت در كوچكترين تالش خداوند 
:خداوند از زبان ارميا مي گويد  .سخت نيست  "نسبت قدرت به تالش "فهميدن  

  .مخبر خواهم ساخترا نداسته اي  مرا بخوان و ترا اجابت خواهم نمود و ترا از چيز هاي عظيم و مخفي كه آنها
                            3: 33ارميا   
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 قدرت كه او )"ترا اجابت خواهم كرد  "( مي دهد وعده ، خداوند به ما )" مرا بخوان "( مي كنيم دعا وقتي ما
  )."ترا از چيزهاي عظيم و مخفي كه آنها را ندانسته اي مخبر خواهم ساخت و"( خويش را در شما آشكار خواهد كرد

از مراسم روزيكشنبه يك بازديد جمعي از كليسا را ترتيب  م اغلب پيش، شبان معروف در قرن نوزدهچارلز اسپر گن
و آنگاه مي گفت در اين مكان شما را به بازديد از مركز  "او دوست داشت كه مردم را به زير زمين كليسا ببرد .مي داد

ه روي ، اتاق پر از زنان و مرداني بود كدر را باز مي كرد اسپرگنوقتي كه " .متوليد انرژي كليسا دعوت مي كن
  .زانوهاي خود  با شور و اشتياق در حال دعا كردن بودند

 ايا شما مي توانيد گروه خدمت جوانان خود را همچون آن اتاق پر از مردم تصور كنيد ؟

 شما چگونه به دنبال دعا كردن با اشتياق مي باشيد ؟

.از طريق رابطه شخصي روزانه با خداوند  

   .رابطه شخصي ما با او عمق مي بخشدوزانه به جهت ما نسبت به خداوند و خلوت كردن كردن با خداوند به طور ر
    رد، داشتن خلوت با خداوند مهمترين قسمت از انضباط و براي تمامي ما.  . .رسول  پولس از ابراهيم تا موسي و تا

  .مي باشد و خداوند از ما مي خواهد كه در اين باره جدي باشيم ييك زندگي مسيح
__________________________  

!خواندن كارم مقدم بر خوردن صبحانه مي باشد  
__________________________  

 
 از طريق دعا كردن با ديگران

  
 جاري شدن بركات و قوت .تمام منابع خداوند در ملكوت به رايگان به ما روي زمين بوسيله خود او تقديم شده اند

  !و قدرت در همين است  .هاي خداوند بسته به دعا هاي ما مي باشد

، در آسمان بسته شده باشد و آنچه بر زمين گشائيد ، در زمين بنديد رآ نچه بهر آينه به شما مي گويم 
باز به شما مي گويم هر گاه دو نفر از شما در زمين در باره هر چه كه بخواهيد . اسمان گشوده شده باشد

زيرا جايي كه دو يا  .ن است براي ايشان كرده خواهد شداينه از جانب پدر من كه در آسماآمتفق شوند، هر
  .سه نفر به اسم من جمع شوند آنجا در ميان ايشان حاضرم

           20  -18:18متي                                                                                                                
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  .ي شودشويم قدرت خداوند جاري م د مييا سه نفر در دعا متحكه ما با دو زماني 

  ؟متفق شويم، ما را به انجام آن تشويق مي كند آنچنان كه عيسي مسيح ،ما چگونه مي توانيم با دو يا سه نفر در دعا 

، آنجا شونددو يا سه نفر به اسم من جمع جايي كه ": سعي كنيد جمله زير و پويايي كاربردي عيسي مسيح را بفهميد 
  . "در ميان ايشان حاضرم

  ايمان دار به مسيح                     
  به همراه               بار در هفته با هم جمع شده و براي                

  .دوست غير ايمان دار خود دعا كنيد                                         
  

متفق شويم آنچنان كه عيسي مسيح ما را به انجام آن تشويق مي نفره سه  نفر در دعاي ما مي توانيم با دو يا سه
  .، شما طرح و برنامه خود را براي دعاي سه نفره تنظيم خواهيد كردمليهاي ع در بخش گامكند 

  
______________________________________  

  دعا قدرت خداوند را از طريق شما براي
  !تبديل انسانها جاري مي كند  

______________________________________  
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  گام هاي عملي
 .را حفظ كنيد 19:  5يوحنا  •

 
 

از كتاب  .شود عادتتبديل به يك دقيقه با خداوند خلوت كنيد تا اين امر  20به خود تعهد دهيد كه روزانه  •
ن راهنما كمك به عنوا، "حركت به سمت بلوغ روحاني" از سري كتابهاي "خداوند با زمان خلوت"

 .بگيريد
 

ه با شما براي دعا نفر دعوت كنيد تا در يك دعاي سه - حتي از كليساهاي ديگر -از دو رهبر جوان ديگر •
دانش آموز ؛ سه زمان مالقات و سه ول زير اسامي سه نفر شامل خودتانبا بهره گيري از جد .متفق شوند
 .دار كه براي ايشان در دعا خواهيد بود را انتخاب كنيدغير ايمان

 

ق به حركت ، آنها را براي دعا كردن با اشتياخود در باره خلوت كردن با خداوندموزان آموزش دانش آبا  •
از سري كتابهاي حركت به  "زمان خلوت با خداوند "و" خلوت كردن با خداوند"از كتابهاي  .در آوريد

 .سمت بلوغ روحاني به عنوان راهنما كمك بگيريد
 

 

با آماده كردن دانش آموزان خود براي دعا كردن در دعاي سه نفره آنها را براي دعا كردن با اشتياق به  •
صل آن با جزئيات در فاز طرح دعاي سه نفره كه اينجا به طور كلي بيان شد و شرح م .حركت در آوريد

 .، مي توانيد استفاده كنيد "يك راه عالي براي دعا كردن"كتاب 
 

                

  ايمان دار به مسيح                              
                   1   _______٣_______   ٢_______       

  بار در هفته با هم جمع شده و براي     به همراه               
  

  به    سه شنبه    چهارشنبه    پنجشنبه    جمعه   شنبه    يك شنبه    دوشن                             
                  

  .دوست غير ايمان دار خود دعا كنيد                   
                   1   _______٣_______   ٢_______  

  

فره
ه ن
 س
اي

دع
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  "اشتياق دعا كنيد با "اي ابزاره
  

   1زمان خلوت با خداوند
 ما در خلوت با خداوند چه كار مي كنيد؟ اگر براي بيدار شدن،

و يا دانستن اينكه چه كار كنيد دچار مشكل خسته شدن 
اين كتاب به شما كمك مي كند تا بر اين مشكالت . هستيد

        .غلبه كنيد

  

          2نيك راه عالي براي دعا كرد 
اين كتاب دانش آموزان براي زندگي درست، محبت  در

كردن به دوستانشان و بيان افكار و عواطف خود در دعا، 
  .ي شوندسازمان دهي م

  

  

  

  مراجعه كنيد www.reach‐out.orgبراي آگاهي بيشتر و يا سفارش مي توانيد به آدرس 

  

                                                            
١ Time Alone With God Notebook 
٢ An Awesome Way to Pray 
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  برنامه كار
  شما براي دعا كردن با اشتياق چكار مي كنيد ؟.  . . در حال حاضر

  

  

  .دثبت كرده و برنامه كار منحصر به فرد خود را طراحي كني دورهدريافتهاي خود را از اين .  . . پيشرفت

  

  

  دعا كردن با اشتياق براي شما و ساير افراد در خدمت شما اهميت دارد ؟ چرا

  

  

  به جهت دعا كردن با اشتياق قرار مي دهيد ؟ براي خود و ساير افراد در خدمتتان هدف هاييچه 

  

  

ه نفره در دعاي سه نفره خود متفق و متحد خواهيد شد ؟ و چه كساني در خدمت شما دعاهاي س چه كسانيشما با 
  ديگري را پايه گذاري خواهند كرد ؟

  

  

  با سايرين گرد هم جمع مي شويد ؟ چه مكانيدعاي سه نفره در  براي
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  رهبران بسازيد
  4 دوره

  

  متمركز به مسيح
كه  هركسو يا انتخاب  .مي خورند لغزشي است كه در عرض مسير داستفاده از افرارهبري، يك روش ساده در 

! موقعيت رهبريد و قرار دادن آن فرد در سد كه مي تواند ويژگي هاي رهبري را داشته باشتي تنها به نظر مي رح
  .آن روش با رهبري عيسي مسيح دريافت تفاوتاين را مي توان از . مي انجامد فاجعهاين رويكرد به 

همچون گروهي نا  ، در ظاهرگرد خود انتخاب كرد نگاه مي كنيموقتي به افرادي كه عيسي مسيح به عنوان دوازده شا
عيسي  ،پس .قيتي نمي توان برايشان تصور نمود، به نظر مي رسدهمگون و بي سازمان كه هيچگونه امكان موف

 ، چه كسيدر غير اين صورت. دمسيح حتماً مي بايست چيزي را ديده باشد كه به چشم انسان هاي معمولي نمي آم
ود كردن رم كه ماموريت زندگي او ناب )شمعون(ب عصد متيك فرو يا ) متي(مامور امپراطوري رم بود  يك باجگير كه

 وشكاك  توماياين موضوع درباره ! ضادي بين اين دو رابطه وجود داردتصور كنيد كه چه ت ؟بود را انتخاب مي كرد
نيز  اسخريوطياي يهود ،حتي در اين جمع يك خائن. ندكه مسيح را انكار كرد نيز صدق مي ك عجولرس طيا پ

 ؟حلقه هاي داخلي رهبري وارد شوند آيا هيچ كليساي امروزه به اين چنين افرادي اجازه خواهد داد كه به .داشتوجود 
  مسيح به چه فكر مي كرد ؟

تي او سه سال ، وقآن اينكه واين ميان يك چيز واضح است  رد .ما بطور يقين نمي توانيم اظهار نظر كنيم ولي
، ما چه چيزي را مي توانيم از عيسي حال .همين افراد دنيا را واژگون ساختند د،وزش به اين گروه را به پايان برآم

  تشويق به ساختن رهبراني كندكه اينگونه عمل كنند ؟مسيح بياموزيم تا مورد 

، تكبر و خودبيني را وقتي كه غرور. نگاه كردن به قلبشان انتخاب كرد عيسي مسيح اين افراد را با. هتكه هاي شكست
هاي  زورآ، آنها همچون مرداني شكست خورده بودند كه سرگردان به هنوز پس از گذشت سه سال .ن ديددر ايشا

آنها از " ، چه خواهد شد ؟ين پايان يافته استكه ااكنون  "تكه تكه شده خود مي نگريستند و در اين انديشه بودند كه
عيسي مسيح آنها را تا حدنهايي . انه پنهان شدند، در باال خايشانكاره ترس جان خود و با آگاهي كامل از نا تواني

 رهبري حقيقي با نه به قدرت و نه بر قدرت بلكه "باز شود كه ايشان مانشهدايت كرد تا به اين امر چايشان  توانايي
ه عيسي مسيح به ايشان كو آنگاه بود  .) 6:  4زكريا ( محقق مي شود ،"چنين استيهوه صبايوت من ، قول  با روح
قدرت رهبري زماني در ما پيشرفت كرده و به جلو خواهد  .) 8:  1اعمال( ". . .قوت خواهيد يافت  . . . "كهگفت 
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جود شكسته ما را به قوت خود به صورت خود و ورفت كه ما صليب خود را برداشته و اجازه بدهيم كه عيسي مسيح 
، و شكسته شدن را با داشتن صليب خود، نيز همچنين رهبران ما ؛ي از وجود او باشيم شكل دهدتابزبطوري كه با

ل يافتن اينگونه شكسته شدن و شك .تجربه كردن و اجازه دادن به خداوند براي شكل دادن آنها رشد خواهند كرد
  .، توصيه شده استهايي كه در يك تيم رهبري

اين امر را لوقا  .نگرفت صميم، در روز هنگام تعيسي مسيح براي انتخاب دوازده شاگرد خويش. استفاده از شبانگاهان
 "آوردو در آن روزها بر فراز كوه بر آمد تا عبادت كند و آن شب را در عبادت خدا به صبح ":چنين تعريف مي كند كه 

كه بهترين " فردي گفته است". اين اتفاق درست پيش از انتخاب دوازده شاگرد در روز بعد رخ داد .)12:  6 لوقا(
قرار دادن اين جمله در اين بستر اين را  ".رد پيش از زماني است كه او را استخدام كنيدزمان براي اخراج يك ف

راه را براي اجتناب از داشتن رهبراني كه براي رهبري ساخته نشده اند اين است كه اين  بهترين"بدست مي دهد كه 
انستن اينكه افراد براي رهبري طراحي شده و اينكه بهترين راه براي د ."افراد را از ابتدا براي اين كار انتخاب نكنيم

اند يا خير اين است كه اتخاذ چنين تصميمي را در يك دعا به حضور خداوند برده و اجازه دهيم كه او آنها را انتخاب 
و اين مسير همان طلب كردن از  .تيم رهبري با حركت در مسير درست چنين به موفقيت دست خواهند يافت .كند

ز آنها براي او استفاده كرده راد شايسته و ادامه دادن به دنبال روي از او به براي دانستن اينكه چگونه اخداوند براي اف
  .، مي باشدشود

ولي در حقيقت آنها بودند كه او را  .عيسي مسيح بود كه آن دوازده تن را انتخاب كرد .شكل دادن به ديد و رويا
 نكته را اين. )19:  4متي ( "مردم گردانم من بياييد تا شما را صياد ز عقبا "او به آنها چنين گفت .انتخاب كردند

زمان به سراغ تمام آن  يك را انتخاب مي كرد و در "دو دو"و آنها  هشخصاً  انجام دادمتوجه باشيم كه او اين كار  را 
بودند كه درباره پذيرش و نها را شخصاً و چهره به چهره به امتحان كشيد وبه اين صورت آنها مجبور او آ .گروه نرفت

اول  و پبش از هر چيز  !عدم پذيرش او تصميم بگيرند و اين امتحان ديد و روياي او براي آنها را نيز شامل مي شديا 
را بطور خالصه بيان مي اين مطلب قلب رهبري روحاني . "كه از عقب او روانه شوند "او از شاگردان خود خواست

از افراد فقط براي پر كردن جاهاي خالي استفاده كنيم تا از آنها در خدمت جوانان نيز اين بدين شكل نيست كه  .كند
اين به  .، ساختن و پرورش دادن افراد در روابطشان با عيسي مسيح مي باشدبلكه درباره تشويق كردن. بگيريم بهره

عيسي مسيح به شاگردان  م اينكه،دو .مي دهد بدست  ، ايت صحيح دانش آموزان نياز دارندآنها چيزي را كه براي هد
امتحان و . باشند "محافظان يك آكواريوم"كهبدل خواهند شد وبه آنها نگفت  "مردم صياد"بهخود وعده داد كه آنها 

حكي كه رهبري عيسي مسيح چهره به چهره براي دوازده شاگرد خويش به عمل آورد تنها براي پايه گذاري يك م
ساده و واضح بود و ما  ،آن ديد و رويا !واژگون كنند را راي اين بود كه دنيادد نبود بلكه بسازمان يا افزايش افراد در ع

  .مي توانيم گروه و رهبري خود را با همان ديد و رويا به محك و مبارزه بكشيم
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القدوس  وحروابط را به خوبي ميدانست به عالوه اينكه او از ازل در پدر و با پدر و رعيسي مسيح ارزش  .قواعد رابطه.
كاملترين شكل از يك .(ددر عاليترين و كاملترين صورت ارتباطي كه بر روي زمين نمي توان متصور شد بسر برده بو

، پدر وروح تجربه كرده بود با او تجربه نتخاب كرده بود تا آنچه را كه اوبنابراين او اين دوازده تن را ا !)گروه كوچك
البته كه چنين بود آيا  ؟يااو با ديگران هم در ارتباط بوداما آ. كز او بر آن افراد بودو در تمام سه سال پيش رو تمر. كنند
روز اولين اولويت او پس در پايان هر  ولي. ما مي دانيم كه چنين بود ؟اي گروه هاي بزرگ هم صحبت مي كرداو بر

توانايي ما در برقرار ساختن . مي ورزند به آنها عشقرهبران جوانان  .درباره اين دوازده شاگرد بود ،پدربا  از رابطه
و ثمر ولي ما چند رابطه با كيفيت . كنيم يكي از اصلي ترين داليلي  مي باشد كه ما با آنها كار مي آنها،ارتباط با 

اگر ما با خدمت به عيسي مسيح نگاه  .اً تعداد آن بيشتر از دوازده نمي تواند باشدعقط ؟بخش مي توانيم داشته باشيم
ه و بخواهيم خدمت خود را همچون او ساخته و پايه گذاري كنيم و اگر به اين باور داشته باشيم كه جوانان در كرد

 عمل كرد، عيسي مسيح آنگونه كه مي بايست يك گروه از رهبران ،پسمسير روابط خود تغيير و تبديل مي شوند 
لي كه پرورش داده و در خداوند پر قدرت ساخته از اينجاست كه خدمت خود را از طريق رهبران بزرگسا. تربيت كنيم

  .ايم تكثير مي كنيم

را انتخاب نكرد بخاطر اينكه آنها يك شكل بودند بلكه به خاطر اينكه عيسي مسيح آن دوازده تن  .رفتار متوازن
آنها را در  يح همچنانولي عيسي مس .اين تفاوت آنها سبب ايجاد جرقه هايي نيز در ميان آنها مي شد .متفاوت بودند

ها ياي روحاني متفاوتشان انتخاب كرد و به همين سبب به شخصيتنيز دوست داشت چون آنها را بخاطر عطا اين مورد
او همچنين مي دانست كه اين گروه از  .و عطاياي روحاني ايشان اجازه داد تا يك كشمكش سالم در گروه ايجاد كنند

ازن و وود و عروج او به ملكوت آسمان يك تا در خود دارند تا پس از صعاين افراد تركيبي درست از عطاياي روحاني ر
ال پطرس يك ثبه عنوان م .دنآن زمان كه از هم پاشيده شده بود  برقرار سازجوان  تعادل را بر كليسا ي نوپاي

همه عطايا  هيچ رهبر جواناني .و فيليپس يك مبشر بود.)"من كليساي خود را بر اين صخره بنا خواهيم كرد "(رسول
رهبران زيادي مورد نياز مي  ،دارا نمي باشد و به همين دليل براي برقراري توازن و تعادل در خدمت جوانان جارا يك
پيدا خواهد كرد و با اين توازن قدرت ، توازن و تعادل را خدمت ،نده تمامي عطايا ظاهر شوو تنها زماني ك. باشد
  .ست خواهد آمدبداني براي انجام خدمت عيسي مسيح، روح

زماني كه عيسي مسيح شاگردان خود را انتخاب كرد او شروع به صرف بيش از پيش . سرمايه گذاري كردنرا زمان 
اگر  ما يك نمودار از زماني كه عيسي مسيح با شاگردان خود صرف نمود را در مقابل با زماني كه او  .وقت با آنها كرد

سير ودي و نمودار مربوط به توده مردم، م كه نمودار شاگردان حركت صعبا جماعت مردم بود ترسيم كنيم مي بيني
د ولي در ادامه و پس از اين امر در حالي است كه او با صرف وقت با توده مردم رسالت خويش را آغاز كر .نزولي دارد
به شكل بيشتر خدمت هاي جوانان  .ش عمده از وقت خود را به شاگردان خويش اختصاص دادخ، او بصرف زمان

در حاليكه براي شكل دادن رهبران همچون آنچه عيسي  .همايش ها و فعاليت ها در گروه هاي بزرگ اداره مي شوند
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ما مي بايست وقت بيشتر و بيشتري را در ساختن رهبراني كه بر  .مسيح بعمل آورد اين روش مي بايست تغيير كند
اين تنها راهي است كه خدمت در عمق و در بلوغ  .هيم، اختصاص دآموزان سرمايه گذاري خواهند كرد روي دانش

  .پيشرفت كرده و رشد خواهد كرد

  .، ماموريت بزرگي را در سر داشتوي شاگردان خود سرمايه گذاري كردوقتي عيسي مسيح بر ر .تكثير رشد

تمامی قدرت در آسمان و بر زمين : "گفت بديشان خطاب کرده، پس عيسي پيش آمده،
پس رفته، همه امت ها را شاگرد سازيد وايشان را به اسم اب . استبه من داده شده 

و ايشان را تعليم دهيد که همه اموری را که به شما . تعميد دهيد وابن و روح القدس
." می باشمماشواينک من هر روزه تا انقضای عالم همراه . حکم کرده ام حفظ کنند

                                          .آمين
  20-18:  28متي

س درمرق .ز آن را ثبت كرده انداين چيزي است كه متي روايت مي كند كه چهار انجيل بهمراه كتاب اعمال ني
و مي رفتند و تعليم ادر نام عيسي مسيح و با قوت .  8:  1و اعمال  22-21: 20ناوحي،  49-47:  24ا لوق 16:15-16

، گردان از مردم مي ساختند و اين ادامه مي يابد تا زماني كه كليساداده و شاگرد مي ساختند و آن شاگردان خود شا
  .را بجا آورد  "را شاگرد سازيدهاهمه امت "

ما مي بايست اين وظيفه را تا  ،تلويزيوني واعظانو  اديبان، ها، تكنولوژي ها در نظر گرفتن همه پول با وجود  و
فرمان عيسي را ولي چرا ؟ به اين دليل كه هدف از  .كرده ايمست كه نآنچه واضح است اين ا .كنون بجا آورده باشيم

كردن به تعداد اعضاي كليسا ما به جاي تكثير شاگردان به اضافه . گم كرده ايم ، راشاگرد سازي در ساختن رهبران،
  .جدول زير به ما كمك مي كند تا تفاوت چشمگير بين  اين دو رويكرد را ببينيم .پرداخته ايم

 ثير شاگردانتك: شاگردان  اعضا جديد: اعضا  سال

1  1  اول
2  2  دوم
6  4  سوم
18  8  چهارم
54  16  پنجم
162  32  ششم
1458  64  هفتم

7016615523  1048576 بيست و يكم
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در ستون اعضا به اين نكته توجه كنيد كه اگر هر عضو تنها يك نفر را در طول سال باعث شود كه به كليسا اضافه  

  .بودعضو جديد در كليسا خواهد  1048576سال  21پس در  ،شود

كه اگر يك فرد در طول يك سال نفر ديگر را شاگرد مي ساخت  نشان مي دهد "شاگردان "از سوي ديگر ستون
پس از آن هر كدام از آن شش تن دو نفر ديگر را در  ؛سپس آن دو نفر در سال بعد دو نفر ديگر را شاگرد مي ساختند

با فر آيند تكثير تعداد شاگردان مي توانست به بيش از هفت . اگرد ساخته و اين روند ادامه مي يافتسال بعد از آن ش
ا و اين همه ب. ميليارد مي باشد است 8/6سال برسد كه اين رقم بيشتر از جمعيت جهان كه  21ميليارد نفر در عرض 

  .يك پيرو و شاگرد مسيح آغاز شد

  را چهار برابر مي كرديد ؟ روش دوازده شاگرد گروه شاگردي خودمين چه اتفاقي مي افتاد اگر شما به ه

و ) خداوند خداي خود را محبت كنيد (مسيح مي دانست كه بهترين راه حقيقي براي بر آورده كردن باالترين حكم 
نجام همين وري او مزيت اآ، ساختن رهبران بود و به طور اعجاز )سازيد  همه امت ها را شاگرد(ت باال ترين ماموري

  .كار را در اختيار ما مي گذارد
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  پرسشهاي دشوار
يك خالصه مطلب  ددر نتيجه از پاسخهاي خو .قرار دهيد 10تا  1از  يبا سنجش خويش پا سخهاي خود را در مقياس

  .در توصيف چيزهايي كه شما بطور شخصي و در خدمت رهبري احتياج داريد بنويسيد

 موزان گروه خود برخوردار مي باشيد ؟آ، والدين و دانش گذاري بر داوطلبان اثراز چه مرتبه از ‐ 1

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

 داوطلبين گروه شما تا جه حد عالقه مند به ياد گيري هستند ؟.2

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

 داوطلبان خود هستيد ؟ تيبمند به تر شما تا چه حد عالقه.3

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

 روحاني برخوردار مي باشند ؟ قوت، داوطلبان گروه شما از به چه اندازه از رويهم رفته.4

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

 شما با يكديگر از چه عمقي برخوردار مي باشد ؟روابط بين داوطلبان گروه .5

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

داوطلبان گروه شما به چه اندازه از مشاركت با بچه ها لذت مي برند ؟.6  

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  :احتياجات شخصي و خدمت رهبري من
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  اصول و قواعد خدمت جوانان
  و بلند مدت مي سازيد ؟ جامعشما چگونه رهبراني با كيفيت براي يك خدمت 

  رهبريگروه  دفه

 .براي شاگردان خويش دعا مي كند برده و را به نزد پدر خود ها خواستسي مسيح اين در، عي26-17:10در يوحنا 
انتخاب كرده و  ،عبارتهايي را كه عيسي مسيح در اين آيه ها در مطابقت با سه عبارتي كه در زير آمده استفاده كرده

  .در محل مناسب قرار دهيد

 تعهد به مسيح •

 
 
 

 تعهد به يكديگر •

 
 
 

 ه دنياتعهد به خدمت ب •

 

 ، شما هدف تيم رهبري خود را چگونه بيان مي كنيد ؟ت از آنچه عيسي مسيح در باال گفتبا در ياف

  

__________________________________ 

  !رهبري با تاثير آن معني مي يابد 

  : يك رهبر                                                   
 مي داند كجا برود •

 د كه او را پيروي كنندافرادي را دار •

__________________________________  
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  پيشرفت گروه رهبري
، ما در مي يابييم كه عيسي مسيح شاگردان خويش را با تمام طول خدمت سه ساله عيسي مسيحبا نگاه كردن به 

اما هنوز  .رشد داد به طور پيش رفته افته شده و هم پوشاننده بودند،م بها در طي چهار مرحله كه در ه هدايت آن
هر كدام از آيه هاي اين قسمت و قسمت آينده را با دقت  .تمام مراحل يك عنصر شگفت انگيز مشترك داشتند
  .جستجو كنيد و ببينيد كه آيا مي توانيد آن را بيان كنيد

  :مراحل چهارگانه رشد رهبري عيسي مسيح

 ) 44-38و  37-31: 4ا قلو( من آن را انجام مي دهم .1

 

  

 )14-1:  5ا قلو(ها با من هستند  من آن را انجام مي دهم و آن.2

  

  

 )17-1:  10ا قلو( ها هستم  آنها آن را انجام مي دهند و من با آن.3

 

  

 )و تمام اعمال   49- 44:  24 ا قلو(ها را مشوقانه حمايت مي كنم  آنها آن را انجام مي دهند و من آن.4
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  "آن  " قدرت

؛ آن عيسي ، در حاليكه ادامه ردپاي عيسي مسيح را در بعد جسمانيصفحه پيش درها، " آن "تمام  با نگاه كردن به 
و  ، همزمان به جستجورا به شاگردان مي دهند، دنبال مي كنيم ح القدوسكه شاگرد مي سازد و او كه رو مسيح

  .نيز مي پردازيم "آن"شناخت كلمه 

  .دايره بكشيدرخورديد به دور آن يك ب "آن "چيست ؟ هرگاه به معني "آن"منظور از 

  )3-1:  6اشعياء .(را به انجام رساند "آن "مسيح خواهد آمد كه
  بر من است يهوهندروح خداو

  كرده زيرا خداوند مرا مسح 
  تا مسكينان را بشارت دهم 
  ، تا شكسته دالن را التيام بخشم و مرا فرستاده است 

  .آزادي ندا كنم و اسيران را به رستگاري و محبوسان را به
  و تا از سال پسنديده خداوند 
  و از يوم انتقام خداي ما ندا نمايم 
  .و جميع ما تميان را تسلي بخشم 
  تا قرار دهم براي ماتميان صهيون 
  و به ايشان ببخشم تاجي را به خاكستر و روغن شادماني را به عوض 
  نوحه گري و رداي تسبيح را به جاي روح كدورت 
  درختان عدالت و مغروس خداوندتا ايشان  
  .به جهت تمجيد وي ناميده شوند 

  )19-18:  4لوقا (را به انجام رسانيد  "آن "عيسي به عنوان مسيح آمد و
  ،روح خداوند بر من است

  زيرا كه مرا مسح كرد 
  تا فقيران را بشارت دهم 
  و مرا فرستاد تا شكسته دالن را شفا بخشم 
  مكوران را به بينايي موعظه كن و اسيران را به رستگاري و 
  و تا كوبيدگان را آزاد سازم ، 
  .و از سال پسنديده خداوند موعظه كنم 
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  ) 13- 12:  6مرقس ( را به انجام رساندند "آن "شاگردان
ند و ، و بسيار ديوها را بيرون كردپس روانه شده، موعظه كردند كه توبه كنند

   .، شفا دادندمريضان كثير را روغن ماليده

  ) 12:  14يوحنا ( را به انجام رسانيم  "آن "اكنون زمان آن رسيده كه ما
، كارهايي را كه من مي ما مي گويم هركه به من ايمان آردآمين آمين به ش

، زيرا كه من نزد پدر و بزرگتر از اينها نيز خواهد كردكنم او نيز خواهد كرد 
  .  مي روم

  چيست ؟"آن  "منظور از
عيسي مسيح به انجام چه ."شما چيزي را انجام خواهيد داد كه من به انجام آن پرداخته ام "ه ،عيسي مسيح گفت ك
  چيزي مشغول بود ؟

  

  

  

  :آن همان خدمت عيسي مسيح است كه 
 .مي كند عظرا و نجاتخبر خوش  •
 .بيماران و شكسته دالن را درمان مي كند •
 .ديوزدگان را رهايي مي بخشد •

 
 

________________________________________________ 

 ،از شناختن عيسي مسيح بزرگترين مزيت كه رهبران جوانان از آن برخوردارندپس 
  .باشد، آسيب ديده و بي نوا ميمت عيسي مسيح براي بچه هاي گرسنهفراهم ساختن خد

________________________________________________ 
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  گام هاي عملي
نش دعا كردن با يكديگر و سرمايه گذاري زندگي هايشان در دا ،ابطه نزديك با عيسي مسيحرا در ر يك تيم رهبري

آنها قادر  .تصور كنيد "آن "براي انجام رسانيدنماده آرفته و اين گروه رهبري را  يك قدم فراتر .تصور كنيد آموزان
اين ديد و رويا مي ! شگفتا  .آزاد كننددرمان و ديوزدگان را  را ، شكسته دالنرا اعالن مي باشند كه خبر خوش مسيح

  .بكار بنديد ،براي تحقق آن را توانند به واقعيت بدل شود چنانچه اين گامهاي عملي

  دعا .1
  .دهيد بپيوندند، به دعا اختصاص گروه رهبري شما كه خداوند آنها را مي خواند تا بهزمان ويژه اي را براي كساني

  رهبري .2
، رهبر در آغاز . بري از جمله آنان نيستند به ديگران محول شود ولي هدايت گروه رهبسياري از وظايف مي توا

ند گروه هاي زمانيكه رهبران آماده مي باشند آنگاه آنها مي توان .داصلي جوانان مي بايست گروه رهبري را هدايت كن
ير شاگردان براي رهبري در رده ثكت ه همچنين قادر به آماده سازي وبلك .ير كنندثكتجهيز و ت، رهبري ديگر را آماده

  .دانش آموزي نيز خواهند بود

  انتخاب .3
ر در قسمتهاي جوانان كسانيكه در حال حاض ؛از افراد انتخاب كنيدشما مي توانيد گروه رهبري خود را از حوزه وسيعي 

ته و صداي خداوند را براي ، و افراد ديگر كه دانش آموزان را دوست داشجويانمي كنند، والدين نوجوانان، دانش كار
  .ين كنيدي به جهت گروه رهبري تعيبراي هركدام يك محك و امتحان شخص. خدمت كردن به آنها مي شنوند

  تعهد .4
زم كننده خود را براي خدمت جوانان راد تامين مي كنيد  ديد روياي ملزمانيكه امتحان و محك شخصي را براي اف

آنها نياز دارند كه بدانند از ابتدا  .به تيم رهبري را در آن شرح داده و تعريف كنيدتعهد  .بصورت نوشته شده بيان كنيد
  .)از كتاب يك قدم شخصي با عيسي مسيح  4صفحه (چه چيزي را انتظار داشته باشند 

  آمادگي .5
 آغاز مي "يك قدم شخصي با عيسي مسيح"كه با كتاب  "ساختن رهبران"تيم رهبري خود را در سري كتابهاي 

را خودتان پيش از زمان كالس ها  دورهمطلب هر  .براي  هر فرد يك نسخه تهيه كنيد .همراهي و هدايت كنيد ،شود
سري كه در هر كتاب از  "راهنماي تصميم گيري"سپس با دعا جلسات خود را با خواندن قسمت  .مطالعه كنيد

  !ا تاثير بسيار مهمي خواهد داشت آمادگي شخصي شم .، آماده كنيدودكتابهاي ساختن رهبران پيدا مي ش
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  جلسات. .6
، جلسات خود را در منزل در صورت امكان .رين امر براي اغلب افراد مي باشدپيدا كردن زماني براي جلسات مهمت

دقيقه به  15. زار كنيدجلسات خود را بطور مداوم و براي مدت يك تا يك و نيم ساعت برگ .يكي از افراد برگزار كنيد
  .دقيقه به صحبت كردن درباره مسائل  خدمت جوانان اختصاص مي دهيد 15دقيقه به بحث و  45، دعا

  سرمايه گذاري .7
، امكان را خواهد داد كه عيسي مسيحبه آنها اين  ،سرمايه گذاري زندگي شما در زندگي افراد هر هفته و با گذر زمان
اين عطايا در زندگي هاي دانش آموزان را پيدا كرده  عطايي را كه او به ايشان داده است و چگونگي سر مايه گذاري

  .و در يافت كنند

  ارزيابي .8
شكالت م .پس از هر جلسه گروهي آنچه را كه انجام داده و اينكه چگونه مي توانيد آنها را بهبود بخشيد ارزيابي كنيد

  .ات را ايجاد كنيدرا حل كرده و تغييرات و اصالح
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  جهت داوطلبانه ب – ”بسازيد نرهبرا“ ابزارهاي 
  سري كتابهاي ساختن رهبران 

يك برنامه كاربردي  ،1سري كتابهاي ساختن رهبران
  .مطابق با كالم خداوند، بجهت داوطلبان در اختيار مي گذارد

  يك گام شخصي با عيسي مسيح •
  يك ديد و رويا براي زندگي با عيسي مسيح •
  ن ابزار هاي حياتي براي هدايت دانش آموزا •
  سري كتابهاي ساختن رهبران •
  سري هاي صوتي •

   بجهت داوطلبان - ”رهبران بسازيد” ابزارهاي

  والدين سوختمجموعه  

يك ابزار ساده و كاربردي  ،2مجموعه سوخت والدين
  .براي تجهيز والدين، به كليسا ها معرفي ميكند

  يك كتاب •
  يك ژورنال •
• CD   اي صوتي ه  
  DVDيك سري  •

  رانيك راهنما براي رهب •
  

  مراجعه كنيد www.reach‐out.orgبراي آگاهي بيشتر و يا سفارش مي توانيد به آدرس 
                                                            
١ Building Leaders Series 
٢ Parent Fuel Kit 
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  برنامه كار        
  براي ساختن رهبران مي باشيد ؟ ،مشغول انجام چه كاري . . . در حال حاضر

    

  .طراحي كنيدصر بفرد خود را را به كار بسته و برنامه كار منح دورههاي خود از اين يافت در ..  . پيشرفت

  ساختن رهبران از اين اندازه از اهميت برخوردار مي باشد ؟ چرا
  

  

  د كرد ؟ياهدافي براي ساختن رهبران تعيين خواه چه
  

  

  را به عنوان رهبران آينده براي ساخته شدن و پرورش يافتن در نظر داريد ؟ چه كساني
  

  

  نيد ؟جلسات خود را با گروه رهبري خود برگزار مي ك در چه مكاني
  

  

  جلسات خود را با گروه رهبري خود آغاز خواهيد كرد ؟ در چه زماني
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  دانش آموزان را شاگرد سازيد
  5 دوره

  متمركز به مسيح
، خداوند مهمترين كار هاي خود را از طريق اقليت ها به انجام رسانيده است و نه گروه هاي اكثريت در سرتاسر تاريخ

دنيا را واژگون  " ؛ز شاگردان بود و تنها طي چند ساللب سرمايه گذاري عيسي مسيح در يك گروه كوچك او غا
، به وضوح به سي مسيح در زندگي هاي شاگردان اويك نگاه با دقت به مشاركت و جديت عي .) 17:  6 اعمال( "كرد

ين وظايف شاگردسازي دانش اتي ترما نشان مي دهد كه چگونه و در چه مسيري مي بايست درباره يكي از حي
  .حركت كنيم آموزان

ما مي بينيم كه  19- 12:  6در لوقا . فر آيند شاگرد سازي با انتخاب شاگردان توسط عيسي مسيح آغاز شد. انتخاب
        "طلبيدشاگردان خود را پيش "عيسي مسيح  ،روز بعد . "شب را در عبادت خدا به صبح رسانيد "عيسي مسيح

، او را نتخاب كنند كه به او نزديك باشنداو به آنها اين زحمت را داد و ايشان را به اين محك كشيد كه ا ). 13:  6(
تن  را انتخاب  12او تنها ) .  13:  6( "ايشان را رسول خواند". متابعت كنند و به نزديكترين همراهان او بدل شدند

ازده آينده خدمت خويش را در دستان دو تمامعيسي مسيح  .دكرد و براستي كه عجب دسته منحصر بفرد متنوعي بودن
برداشتن يك . تنها با اين باور كه با متابعت او براي تغيير و تبديل دنيا آماده خواهند شد .فرد كامالً معمولي قرار داد

ه تنها ن ،ما باشندها براي اينكه در كنار شو انتخاب آن - تجربه و بي مهارت مي باشند بي كه –گروه از دانش آموزان 
  .تغيير و تبديل دنيا به عمل خواهند آورد در ، آنها سهم خود راباعث تغيير آنها خواهد شد، بلكه با گذر زمان

تربيت و آموزش آنها با . عيسي مسيح به شاگردسازي شاگردان برگزيده خود با همكاري با آنها ادامه داد .همكار
بلكه در عوض، عيسي مسيح شاگردان خود را از طريق . السها، بدست نيامدشركت در كنفرانسها و يا ثبت نام در ك

، مدت زمان بودن در حضور اين دوره تمرين وآموزش. ، بطور عملي آموزش داد) 14:3مرقس ( بودن در كنار ايشان 
 :كهعيسي مسيح به شاگردان خود گفت . شد او بودن را شامل مي يح و بطور صميمانه و مداوم همكارعيسي مس

يزي كه ديدند مايه حيرت و ايشان نيز چنين كردند و چ)  30 -28:11متي("از من تعليم يابيد"و "بياييد نزد من"
زندگي در سايه  با .نفر خوراك داده شدند و طوفان خشمگين آرام كرده شد 5000، ايشان شد؛ آب تبديل به شراب شد

، آنها ياد گرفتند كه چگونه با همكار مسيح بودن .ده كردندايمان را در عمل مشاه ،مراهي او، آنانعيسي مسيح و ه
آموزان با ديدن ايمان شما از دانش  هيك گروه برگزيد ،مكاري با شما نيزهمين است كه در ه .به خداوند توكل كنند

   .، ياد خواهند گرفت كه چگونه به خداوند توكل كننددر عمل
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لوقا ( "همراه او مي رفتند " ، لوقا مي گويد آنهاكردند مراهي ميبسياري از مردم عيسي مسيح را ه.  تقديس كردن
. بردندلذت مي  و از موفقيت او عيسي بودنددر حال رشد ، تماشاي محبوبيت عجزه، آنها عاشق ديدن م) 25 : 14

 ، 25-24:  14در لوقا  .، اين جمعيت را به سرعت به تعداد محدودي تقليل دادبا تقديس كردن شاگردان خود مسيح
عيسي مسيح  .ما عيسي مسيح را در مراحل جدا كردن ناظرين روزمره از شاگردان قابل اعتماد مشاهده مي كنيم

باالتر از تمايالت خود خواهانه  يارزش ،) 36:  14(شاگردان خويش را براي قرار دادن وي در صدر تمامي روابط خود 
، به ) 27:  14(ردن خويش بخاطر متابعت و پيروي كردن ، درد كشيدن و قرباني ك) 27:  14(براي وي قائل شدن 

پس او يك داستان را به تصوير كشيد كه به آنها اين فرصت را داد كه درباره  .يك محك و چالش جدي مي كشد
خود را ترك  مايملك هريك از شما كه تمام" كهواين چنين جمع بندي كرد. كنند تعمق م خودتصمي بهاي محاسبه

اين ويژگي تقديس بود . بسياري رفتند و تنها آن دوازده تن باقي ماندند .) 23:  14("ند شاگرد من شودنكند، نمي توا
  .طعم ويژه در يك دنياي بي مزه با يك .) 34:  14(شوند "نمك"كه باعث شد تا شاگردان عيسي مسيح تبديل به

مسيح را در صدر تمام روابط، فعاليت هاي عيسي  پس شاگرد سازي دانش آموزان يعني اينكه آنها را هدايت كنيم تا
آنگاه دانش آموزان ما خود را با نحوه صحبت كردن  و طريق زندگي . تمايالت و حتي خود زندگي قرار دهند ،مدرسه

  .خواهند شد"نمك"خويش از سايرين متمايز خواهند كرد و اينچنين نيز دانش آموزان خواستار چشيدن اين  

از فيض حيات بهره مند مي  را ، دائماً آنهاشاگردان عيسي مسيح با رابطه متعامل خويش با .از فيض بهره مند ساختن
عيسي مسيح هرگز يك آموزش خشك و  .و اينكار را هر روزه و در هر عرصه از زندگي به انجام مي رساند. ختسا

، ارائه " د مطالعه قرار مي دهيمامروزه ما دعا كردن را مور "انتزاعي و يا همچون كالس درس با عنوان اينكه مثالً 
از او مي خواستند كه  ،ديدند در دعا ميض اين شاگردان بودند كه وقتي عيسي مسيح را مشتاقانه و غرق ودر ع .نكرد

آنها از  .يح پيوسته از او دريافت مي كردندشاگردان عيسي مس .) 4-1:  1لوقا (  ايشان بياموزد كه چگونه دعا كنندبه 
ادراك ، زاويه ديد به اتفاقات و حقيقت را فرا گرفتند و همه اينها بدون در نظر گرفتن حيات، همان  ،ينشب  ،او رفتار

دانش آموزان در مسير شاگردي با ديدن ما در زندگي  .) 4:  1و  35:  6يوحنا ( حياتي كه در او يافتند مي باشد 
ايشان عيسي مسيح را خواهند ديد  .دنخود مي گير حقيقي ، چه خوب ، چه بد و چه زشت ، رايحه خوش واقعيت را به

  .خود را در وجود ما نشان مي دهد كه

، آنگاه است كه اصلي ترين و مهمترين  حذف كنيم وياگر محبت را در روابط عيسي مسيح با شاگردان  .محبت
غير  اين امر را به، ت كرده باشد، بلكه در عوضو اينطور نبود كه تنها درباره آن صحب .بخش آن مفقود مي شود

، وقتي از بحراني ترين لحظه زندگي آيا به ياد مي آوريد كه يوحنا .معمول ترين راه ها و روش ها نمايش و شرح داد
 "چگونه ايشان را تا به آخر محبت نمود" خويش با عيسي مسيح ياد مي كند آن را چگونه شرح داد ؟ عيسي مسيح

و اينكه . ه يك شاگرد مسيح مي باشد محبت به مسيح و محبت به يكديگر ؟ محبت بارزترين مشخص) 1:  13يوحنا (
، او شاگردان خويش را با انجام كاري بسيار 13مي داد؟ در يو حنا  بروزعيسي مسيح چگونه محبت خويش  را  
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انش حال د .اين كار يك عمل براي محبت حقيقي را نشان دادن بود .شستن پا هاي ايشان خدمت كردفروتنانه چون 
آموزاني كه شما شاگرد مي سازيد چگونه عيسي مسيح را خواهند شناحت ؟ مسلماً با محبتي كه شما به ايشان نشان 

كه شما  يبا نحوه و روش ،ه اين محبت حقيقي مي باشد ؟ پاسخ اين است كه كو چگونه خواهند در يافت . خواهيد داد
  .ايشان را خدمت مي كنيد

 او ولي ما. در خود داشت ،بود نياز مهم ماموريت و كارسيح  تمام آنچه را كه براي تمام كه، عيسي مراستي  .نماينده
همانا هدف عيسي  .)10متي (را در حال محول ساختن آن كار مهم به شاگردان و آنها را نماينده ساختن مي بينيم 

ترك او . ادن پس از مرگ خويش بودمسيح از ايشان را نماينده قرار دادن آماده ساختن و تجهيز ايشان براي ادامه د
او تمام آن امور را در حضور و . آموخت  ،كه الزم بود بدانند را او به ايشان  چيزهايي. مي كرد و ايشان باقي مي ماند

ات خود را بديشان خدمت خويش نماينده قرار داده و اختيارآنگاه ايشان را در . مقابل رويشان بطور عملي توضيح داد
او آنها ).  10:  5( را نيز داد  ها او به آنها دستورالعمل).  1:  10(تنها پس از آنكه او را در عمل ديده بودند دادند ولي 

او به ايشان اين وعده را داد كه آنچه را  ). 7:  10(ماده ساخت آرا از پيش براي روبرو شدن با عداوت و آزار شديد 
و تصوير و چشم اندازي از )  26:  10(نباشند  ترسانبديشان گفت كه  او .) 20-19:  10(احتياج دارند خواهند داشت 

بعضي "عيسي مسيح حتي اين را نيز گفت كه  ). 32-29:  10(داد  ، به آنها نشانملكوت آسمان كه هدف ايشان بود
اين امر را ، ما آموزاندر يك نقطه در مسير شاگرد سازي دانش  ). 42- 40:  10(خواهد پذيرفت  ،و نه همه "از مردم
در آن زمان است كه ما مي . قرار دهيم نمايندهاست كه ايشان را  و حس خواهيم كرد كه زمان آن فرا رسيده هپي برد
  .را پيروي و دنبال كنيم 10نصيحت عيسي مسيح به شاگردان خويش در متي  ،حكيمانه ،توانيم

ولي در هيچ زمان او مشتاق . خويش مي بينيماگردان ما اغلب عيسي مسيح را در حال شفاعت كردن براي ش .شفاعت
در  لغزش افتادن  و رفتنبا نزديك شدن به زمان روي صليب  .مي بينيم نبود 17تر و خاص تر از آنچه در يوحنا 

نظام و نحوه حمايت و پشتيباني را براي شاگردان خويش فراهم كرد  نوع از ، دعاهاي عيسي مسيح يكشاگردان وي
عيسي مسيح در دعاي  اما .حمايت و حفاظت خداوند پدر نگاه داشت زمان حساس و بحراني در را در طول كه آنها

آنها رابه اسم خود نگاه  "درخواست كرد كه او از پدر. دماني بلند مدت ايشان نيز دعا كرداخويش براي سعادت و ش
 "يشان رابراستي تقديس نماا "و، ) 13:  17( باشند "خوشي مرا در خود كامل داشته"، ) 12-11:  17( " دار

ي بي نقص براي ما به جهت دعا كردن براي يبراستي كه الگو .، شاد كامي و تقديس روحانيحفاظت ). 17:17-19(
  .پس بطور پيوسته و ويژه براي آنها در دعا باشيم. مي باشد ،در مسير شاگردي ،ت نظر مادانش آموزان تح

ابي هايي كه ارزي .گردان خويش در ارزيابي ايشان بوددر ارتباط با شا يكي از نقش هاي عمده عيسي مسيح .ارزيابي
، سنجشهاي به موقع و صادقانه اي بود كه بجهت هدايت شاگردان خويش به آنها ارايه مي عيسي مسيح انجام داد

عقايد نا  ،) 20- 17:  10لوقا (از قبيل اظهارات غيرحكيمانه و نا بخردانه   "نقاط كور" او به آنها كمك كرد تا. كرد
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آنها را  اما. بشناسندرا )  45- 35:  10مرقس (شده و اهداف به غلط هدايت )  38-36:  13يوحنا (صحيح و غير خطي 
،  21-18:35متي (و به سوال هايشان پاسخ مي داد )  33-31:  8، مرقس  56-51:  9وقال(، توبيخ نيز كرد يدر موارد

از فوايد اصلي و عمده  ، يكيدر زمان شاگرد سازي دانش آموزان .)و بسياري مثال هاي ديگر   26-23:  19متي 
، براي همه. ، مي باشداعضاي گروه بديشان ارائه مي كند ديگر و اه شم، محبت كردن و ارزيابي صادقانه كبراي آنها

سهواً  ما هستند كه باعث مي شود كه"كور نقاط "از تعادل و فاصله گرفتن از اصل و پايه وجوددارد واين امكان خروج
شبيه و مانند مسيح " شان دردبه رش ،موزان شماآارزيابي دانش . ، مرتكب اشتباه شويمو بدون اينكه متوجه باشيم

  .كمك خواهد كرد "شدن

غير اين ، هرگز پايان امر نبود در نكته واقف بود كه شاگرد سازي خودعيسي مسيح به خوبي به اين  .و توليد تكثير
، او شاگردان خويش را تشويق در آغاز خدمت عيسي مسيح .صورت اين به معني پايان فر آيند تكثير و توليد مي بود

در ادامه او آنها را آموزش داد كه چگونه شاگرد بسازند  ). 17:  1مرقس (  تبديل شوند "صياد مردم"مي كرد تا به 
شد كه كليسا بدان عمل  يروش و اگردان خويش كرد تبديل به راهبراي ش آنچه عيسي مسيح ).  20-18:  28متي (

 يپس شاگرد سازي دانش آموزان به طريق .تكثير و توليد روحاني آنها چيزي است كه دنيا را واژگون ساخت .مي كرد
توسط دانش آموزان بزرگتر  سرعت به شاگردسازي دانش آموزان جوانتركه عيسي مسيح بدان عمل مي كرد به 

مسيح  آنچه عيسي. تكثير خواهد شد ،به حد نهايت پتانسيل خود ،آنگاه خدمت شما در ابعاد نامحدود. ي مي شودمنته
نطور كه عيسي مسيح ارا هم پس وقتي كه دانش آموزان خويش .عملي و حقيقي بود ،خويش انجام داد انبراي شاگرد

 كليسا روي بي تجربه و جمعيتبديل آنها از ، در اينصورت است كه سبب عمل كرد، براي شاگردي تعليم مي دهيم
تغيير در تبديل شده را تجربه كرده و اكنون مجهز و آماده براي ايجاد تبديل و  زندگي به دانش آموزاني كه ،يحسط

آنگاه ايشان بر دنياي پيرامون خود از اساس و بنياد و بطور عميق اثر خواهد  .، خواهيم شدديگر مي باشند يزندگي ها
  .ونه كه عيسي مسيح مي خواهدآنگ .گذاشت
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  هاي دشوار پرسش
در نتيجه گيري از  .قرار دهيد 10تا  1از  يهاي زير در مقياس هاي خود را به پرسش با سنجش خويش پاسخ

پاسخهاي خود يك خالصه مطلب در توصيف چيزهايي كه شما در شاگردسازي دانش آموزان در موقعيت خود و 
  .، تحقيق كنيدپرسش هر براي ،يابي به يك درصد واقعيبراي دست .دارزش آن امور بنويس

  ؟، بطور معمول در جلسات هفتگي حاضر مي شوندآموزانچه درصدي از تعداد كل دانش  -1

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  ؟دهم از خدمت جوانان خارج مي شوندچه درصدي از دانش آموزان در فاصله بين كالس نهم تا كالس دواز -2

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  ؟ه با عيسي مسيح را دنبال مي كننداقانه رابطدرصدي از تعداد كل دانش آموزان شما مشتچه  -3

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  ؟متعهد، مشاركت داشته و درگير مي باشند ده ورشش آموزان شما در يك گروه شاگردي فچه درصدي از دان -4

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

مشاركت داشته  سالترچه درصدي از دانش آموزان شما در امر شاگردسازي دانش آموزان جوانتر وكم سن و  -5
  ؟و درگير مي باشند

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

د خود را به عيسي مسيح وتمام قلب و وج) دبيرستان (چه درصدي از فارغ التحصيالن در مقطع متوسطه -6
براي محاسبه اين تعداد (  ه اند ؟اختصاص داده و در زندگي او را دنبال كرده و هدف خود را بر روي قرار داد

  )فارغ التحصيالن را يادداشت كرده و اين افراد را از ليست خط بزنيد  ليست تمام

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  :زي دانش آموزان در موقعيت من و ارزش آن احتياجات شخصي من براي شاگرد سا
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  اصول و قواعد خدمت جوانان
روش شما براي شاگرد سازي دانش آموزاني كه خود تغيير و تبديل زندگي را تجربه كرده و 

  ، چيست ؟دگان زندگي هاي ديگر بدل مي شوندتبديل كننبه 

خدمت شما وارد نها متفاوت از زماني كه به ، چقدر زندگي هاي آآموزان خدمت شما را ترك مي كنند وقتي دانش
  ؟خط توليد چه محصولي بدست مي آيد اين ، از سوي ديگربه تعبيري ؟شده اند خواهد بود

  اصول و قواعد شاگرد سازي

با هر بار خواندن سعي  .هر بار كه مي خوانيد يادداشت برداري كنيد .را شش مرتبه بخوانيد 2-1: 2تائوس تيمودوم 
  .اصل در شاگرد سازي دانش آموزان را در آن پيدا كنيد كنيد كه يك

وآنچه به . ، در فيضي كه در مسيح عيسي است زور آور باشپس تو اي فرزند من
  .به مردمان امين بسپار كه قابل تعليم ديگران هم باشند ،شهود بسيار از من شنيدي

  2-1:  2تائوس ودوم تيم                                                                                               

1.  
  
2.  
  
3.  
   
4.  
  
5.  
  
6.  
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، در يك جمله دام از اصول براي شما در خدمتتان، به ذهن شما مي رسدآنچه را كه درباره كاربرد و معني هرك
  .توصيف كنيد

  دريافت كردن .1
  باش، در فيضي كه در مسيح است زورآورپس تو اي فرزند من

  روابط .2
  )تائوسوپولس و تيم( . . . من . . . تو . . .

  بازتاب  .3
  بسپار . . .

  واقعيت  .4
    . . . به شهود بسيار . . .

  نو آموز گرفتن  .5
   . . .ين ممردمان ا . . .

  تكثير و توليد  .6
  ديگران . . . امين مردمان . . . من . . .تو  . . .

___________________________________________  

  شاگرد سازيتعريف 
م ز زندگي در رابطه با ديگران، تواربه ا، يك تجعرضه و ارائه يك گروه كوچك

با نظم و انضباط، جوابگو بودن به يكديگر و تشويق دانش آموزان، كه بصورت 
  .عمل و خدمت ثمر و نتيجه مي دهد ،رشد ،انگيزه

___________________________________________  
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  هاي عملي گام
حركت  جلود در پختگي و بلوغ در روابط خود با عيسي مسيح به نيك گروه دوازده نفره از بچه ها را كه مي خواه

  مسير همراهي مي كنيد ؟ در اينشما چه قدم هايي با اين گروه بر مي داريد و چگونه آنها را  .كنند را تصور كنيد
  دعا.  1

را شاگرد بسازيد به شما نشان  فرادي را كه بايد شاگرد بسازيد و اينكه چگونه آنهااز خداوند درخواست كنيد كه ا
از  .براي دانش آموزان دعا كنيد .دعا كنيد گروه شاگردي براي  ساير رهبران واجد شرايط شناخته شده براي .دهد

  .، عمل و خدمت در زندگي هاي دانش آموزان در خواست كنيدخداوند براي انگيزه، رشد

  رويا  .2
تصور كنيد چه اتفاقي مي افتد كه اگر دانش آموزان شما كه در مسير شاگردي تعليم مي يابند تغيير و تبديل 

آنها تحت شما و محل تحصيل  يچقدر كليسا ؟تبديل كنندگان زندگي بدل شدند به و زندگي را تجربه كرده
  ؟تاثير قرار خواهيد گرفت

  انتخاب  .3
ديد و رويا را  .ني كه خداوند به شما براي شاگرد سازي نشان داده است مالقات كنيدبطور فردي با دانش آموزا

را در صفحه  "تعهد شخصي "مالك و هدف را وقتي كه .شكل دهيد آنها را از نزديك به چالش و محك بكشيد
  .در سطح باال ترسيم كنيد، برايشان كنيد مي مرور "متابعت عيسي مسيح"در  11

  تعهد   .4
 11صفحه (را توضيح دهيد  "تعهد شخصي "دارند،جلسه ويژه براي آن دسته از دانش آموزان كه تمايل در يك 

در اولويت گذاري هايشان بجايي ير و جاوقت ايشان و نياز به تغيآنها را درباره ارزش  ). عيسي مسيح متابعت از
، صي، رشد شخآنها با عيسي مسيح ابطهدر ر تجربه اين ا چه حدسپس آنها را با توضيح اينكه ت .به چالش بكشيد

  .، تشويق كرده و قوت دهيدمفيد و سودمند مي باشد محيط مدرسه،ي بر مهارت هاي رهبري و اثرگذار

  آمادگي  .5
از سري كتاب هاي  "برانره راهنماي" كتاب.را در كتاب خود بطور شخصي به پايان برسانيد هفتگي هر جلسه

راهنماي "با مطالعه .شما درباره چگونگي هدايت گروهتان پاسخ خواهد داد به سوال هاي ،حركت به سمت بلوغ
پرسشهاي كليدي را به منظور پرسش از دانش آموزان خود براي دستيابي به يك بحث كامل و زنده ، "رهبران 
اينچ براي هر جلسه گروهي يادداشت   3×5را روي كارت هاي ها  پرسش .، پيدا كنيدضوع هر جلسهدرباره مو

  !را با خود به سر جلسات نبريد  "رهبران يراهنما"داشته باشيد كه به حدي آماده باشيد كه كتاب  به ياد .كنيد



٦٣ 
 

  رهبري  .6
از خداوند در خواست كنيد كه شما را رهبري ! جايگاه ساير افراد گروه را تعيين كنيد  .شما يك رهبر مي باشيد

د، آنها را كمك و هرگاه لغزش خوردن .دياين دانش آموزان باش برايبسازد كه بازتاب و انعكاسي از عيسي مسيح 
و   ،رهبري شما از پايه و اساس .برايشان دعا كنيد ،، در تماس بوده به مالقات رفته و باالتر از همهتشويق كرده

  .بر زندگي هايشان اثر گذار خواهد بود ،براي تمام عمر

  سرمايه گذاري  .7
؛ بلكه سرمايه گذاري بر پايه روابط چيزي بيش از يك جلسه گروهي مي باشدشاگرد سازي اين دانش آموزان 

 .تبديل به يك دوست و مشاور خواهيد شدبراي ايشان، شما  ،از طريق هدايت و رهبري اين گروه .مي باشد
  .، شما را در خارج از جلسات گروهي هم ببينندبگذاريد دانش آموزانتان

  ارزيابي  .8
 .ارزيابي كنيد ،بهبود ببخشيد ، آنچه را كه انجام داديد و اينكه چگونه مي توانيد آن راوهيهر هفته از جلسات گر

براي كمك به شما ارائه  "رهبران يراهنما "از ابزارهايي كه در .مشكالت را رفع كرده و تغييرات را ايجاد كنيد
  .شده است استفاده كنيد

نفره تقسيم  2سپس گروه رهبريتان را به گروه هاي  .بري كنيده هاي شاگردي، گروه خود را رهبراي تكثير اين گرو
، در با اين كار .درا براي شروع گروه خويش دنبال كنن روند كرده و هر گروه را به چالش ومحك بكشيد تا همين

  .هر دانش آموز اين فرصت را خواهد داشت كه در مسير شما گروهي تعليم يافته و شاگرد عيسي مسيح شود نهايت ،

___________________________________  

لي ترين راه براي به انجام رسانيدن مهم خداوند از طريق يك اع
روند  رويداد نيست بلكه از طريق يك روند مي باشد

  .شاگردسازي
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   "را شاگرد بسازيد دانش آموزان" ابزارهاي 

  1سري كتابهاي حركت به سمت بلوغ و پختگي
  شروع •
  متابعت عيسي مسيح •
  خلوت كردن با خداوند •
  عيسي مسيح را به خداوندي پذيرفتن •
  ايمان خود را نشان دادن •
  اثر گذاشتن بر دنياي پيرامونتان •
  راهنماي رهبران •
  سري كتابهاي حركت به سمت بلوغ •
 سري صوتي •

                                                                   

  2اتفاق مي افتدزندگي 
كار، دوستان، ازدواج به نوجوانان شما كمك مي كند  دانشكده،

ممكن است، در پنج سال آينده، فرزندشما مي  .تا آماده شوند
زندگي . بايست مهمترين تصميمات زندگي خود را اتخاذ كند

به شما كمك مي كند كه فرزندان خود را براي اتفاق مي افتد 
  .اين مسير آماده سازيد

             مسيح بي مانند        

ا كلر شما را به يك رويارويي پرشور بدر اين كتاب بري سنت 
روزه و  40پسر خداوند برده و شما عيسي مسيح را در يك سفر 

از طريق زندگي، مرگ، قيام از مرگ، صعود به آسمان و 
 .بازگشت دوباره او، آنگونه كه حقيقتاً مي باشد، خواهيد شناخت

                                                            
١ Moving Toward Maturity Series 
٢ Life Happens 
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    برنامه كار        
  چه كاري براي شاگردسازي دانش آموزان انجام مي دهيد ؟ شما  . . . حاظر ر حالد

  

  

  .به كار بسته و برنامه منحصر بفرد خود را طراحي كنيد دورههاي خود را از اين دريافت . . . پيشرفت

  د ؟اشد كه دانش آموزان را شاگرد سازي، افراد كوچك گروه شما و والدين مهم مي ببراي شما چرا
  
  
  
  اهدافي براي شاگردسازي دانش آموزان قرار مي دهيد ؟ چه

  
  

رهبراني مي باشند كه ساير  چه كسانيهستند و  چه كسانيخواهيد ساخت  شما شاگرد كهدانش آموزاني را 
  دانش آموزان را براي شاگردسازي آموزش مي دهند ؟

  

  زار مي كنيد ؟با گروه شاگردي خود مالقات كرده و جلسات خود را برگ چه مكاني در

  جلسات خود را با گروه شاگردي خود آغاز خواهيد كرد ؟ در چه زماني
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  خدمت  جوانان متمركز به مسيح
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  به فرهنگ نفوذ كنيد
  6 دوره

  تمركز به مسيح
هيچ امري ما  در. كردمي يشان آماده ي ادر عمل قدم برداشته و راه را برا عيسي مسيح هميشه پيش از شاگردان خود

عيسي مسيح درباره خويش  .كاران نمي بينيمم تر از سعي و تالش در برقراري ارتباط با گناهمصماو را پيشگام تر و 
  .) 10:  19لوقا ( "آمده است تا گمشده را بجويد و نجات بخشد سانان زيرا كه پسر "چنين گفت كه

داران قدم با غير ايمان براي ديدن اينكه ما چگونه به عنوان رهبر مي توانيم پيشاپيش شاگردان خود در برقراري ارتباط
زه بوده و شاگردان نقش تنه و عيسي مسيح براي شاگردان خويش همچون نوك ني .، يك نيزه را تصور كنيدبرداريم

  اين بود آنچه عيسي مسيح گفت، ."عقب من بياييد "از .نبال مي كندنده نيزه را ايفا مي كردند كه نوك نيزه را دب
عيسي مسيح را  تا ما را مي خواند خداوند ،در خدمت هاي ما نيز).  19 : 4متي ( "تا شما را صياد مردم گردانم"

 .ين عمل كنندغير ايمانداران و نوجوانان را صيد كرده و دانش آموزان خويش را نيز تربيت كنيم تا چنپيروي كرده، 
  .ايشان نيز كار ما را تكرار و دنبال خواهند كرد همچون بدنه نيزه كه نوك آن را دنبال مي كند

 ، ما هفده نمونه از اينكه چگونه عيسي مسيح در مسير نفوذ و رخنه به فرهنگ غير ايمانداران چگونه1-10در  مرقس 
  .، را مي يابيمپيشاپيش همه شاگردان عمل مي كرد

  مي كرد موعظه داعيسي به جليل آمده و به بشارت ملكوت خ     14:  1 •
  .عيسي به كنيسه وارد شد و شروع به تعليم كرد     21:  1 •
  ".نها نيز موعظه كنمبه دهات مجاور هم برويم تا در آ"عيسي بديشان گفت     38:  1 •

  .و براي ايشان كالم را بيان مي كرد . . .   2 - 1:  2 •
  .آمدند و ايشان را تعليم مي داد نزد او تمام آن گروه وكناره دريا رفت  وبازبه     13:  2 •
  .خشكي بود مرد دستدر آنجا ،وباز به كنيسه در آمده      1 : 3 •
  ."به كناره ديگر عبور كنيم "و در همان روز وقت شام به ايشان گفت      35:  4 •
  .، تعليم همي داددر دهات آن حوالي گشتند       6:  6 •
و .  . . مي گذاردند بر راههامريضان را  ،شهرها يا اراضي مي رفت هرجايي كه به دهات يا و     56 : 6 •

  .آن را لمس مي كرد شفا مي يافت كههر آن
  .پس از آنجا برخاسته به حوالي صور و صيدون رفت     24:  7 •
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  .آمد.  . .باز از نواحي صور روانه شده و از راه صيدون  و     31:  7 •
  .تماس نمودند كه او را لمس نمايد، شخصي كور را نزد او آوردند و الآمد بيت صيداچون به      22:  8 •
  .وعيسي با شاگردان خود به دهات قيصريه فيليپس رفت     27:  8 •
  .ن طرف اردن به نواحي يهوديه آمدو از آنجا برخاسته از آ     1:  10 •
  . . .، پيش او زانو زده ن آمدهچون به راه مي رفت، شخصي دوان دوا   17:  10 •
  . . .ند و عيسي در جلويشان مي خراميد تسليم مي رفتو چون در راه به سوي او    32:  10 •
ن مي رفت، از اريحا بيرو كثيرجمعي و وقتي كه او باشاگردان خود و  .و وارد اريحا شدند   46:  10 •

 .بر كناره راه نشسته گدايي مي كرد . ..  ،ريتمائوس كوربا
 
  

و عملي نسبت به آنچه او براي نفوذ به فرهنگ انجام داد و آنچه او از ما خواهد  پر قوتخدمت عيسي مسيح يك ديد 
ماموريت "او انتظارات خويش را از ما به وضوح و مكرراً با اظهار  .، بدست مي دهددر پيروي از او به انجام برسانيمكه 
و  21:  20، يوحنا  46- 17:  24، لوقا  15 :16، مرقس 20-18:  28متي (در هر چهار انجيل و كتاب اعمال "مهم

براي رهبران جوانان او  .، او دستورالعمل حركت منظم را براي ما بيان كرد19:  28در متي  .، بيان كنيد) 8:  2اعمال 
 :وزان او مي گويدو همينطور براي دانش آم .". . .ه آنجايي كه دانش آموزان مي باشند پس رفتند ب"چنين مي گويد 

  ."دم برداريدبرقراري ارتباط با همكالسان خود ق ، براياگر به هر جهت به مدرسه مي رويد پس "

____________________________________ 

 :شفاف مي باشد غير قابل اشتباهيپيام عيسي مسيح بطور 
  "،برويدبه بشارت ملكوت خدا كه همان مژده خوش نجات مي باشد "

____________________________________ 
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  پرسش هاي دشوار
در نتيجه گيري از  .قرار دهيد 10تا  1از  يدر مقياس، با پاسخ هاي خود را به پرسش هاي زير با سنجش خويش

كه شما زندگي مي كنيد نياز پاسخهاي خود با ارزيابي صادقانه از آنجه كه براي نفوذ به فرهنگ جوانان در جايي 
  .، يك خالصه مطلب بنويسيددداري

، چه ميزان احساس راحتي در آن مكان به شما دست محوطه آموزشي و مدرسه قدم بزنيد اگر كه امروز در يك -1
 خواهد داد ؟

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

 ، در چه درجه اي قرار مي دهيد ؟محيط آموزش و مدارس سپري مي كنيدميزان زماني را كه در  -2

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

 د را غير ايمانداران تشكيل مي دهند ؟كه در مدرسه به اسم مي شناسي چه درصد از دانش آموزاني -3

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

 چه درصدي از افراد داوطلب گروه شما در محيط آموزشي و مدارس فعاليت مي كنند ؟ -4

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

بردن نام وي در آموزشي را كه شما به دانش آموزان خود داريد تا آنها را براي زندگي كردن همچون مسيح و  -5
 ، در چه حدي ارزيابي مي كنيد ؟مدرسه آماده كنيد

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

 فعال، در مدرسه خويش مي بينيد؟چه درصدي از دانش آموزان شما خود را به عنوان اثر گذاران روحاني  -6

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10   

 :ر فرهنگ جوانان در جايي كه زندگي مي كنمارزيابي صادقانه من از احتياجات من براي نفوذ د
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  اصول و قواعد خدمت جوانان

ما چگونه مي توانيم افراد داوطلب ، والدين و دانش آموزان گروه خود را براي وارد كردن 

  آموزي ، مجهز كرده و به حركت در آوريم ؟ عيسي مسيح به فرهنگ دانش

هشتاد  .، به همانجا برويمهر كجا كه دانش آموزان مي باشند پيدا مي كند كه ما تحققاين امر تنها در صورتي 
ند كه ، عيسي مسيح را نمي شناسند ولي تنها تعداد اندكي در كليسا ها هستوهشت درصد دانش آموزان در آمريكا
 "و در آوردن ما به حركت نيمكت  جدا ساختن ما از"تنها عامل محرك در  .هركاري در باره اين امر انجام مي دهند

  .دبدل سازاين است كه عيسي مسيح ما را به كلي منقلب كرده و به عاشقان دلسوز خداوند و ساير انسانها 

  ؟ ديدن چه چيزي در عيسي مسيح ما را وادار به رفتن مي كند

  )34:  6مرقس (محبت خداوند ما را بر مي انگيزد 

برايشان ترحم فرمود زيرا كه  "ما عيسي مسيح را مي بينيم كه 34:  6در مرقس  .عيسي مسيح بر مردم ترحم داشت
و به همين روش خداوند مي  .يسي مسيح او را به سمت ما مي كشدع "ترحم ". "بي شبان بودند انچون گوسفند
. ، افزايش دهدني كه به عيسي مسيح احتياج دارندما را براي نزديكي شدن به دانش آموزا "صد ترحمدر "خواهند كه

  .، به همديگر توجه كنيمهيچ چيز اهميت و توجهي قايل نيستاو ما را فرا مي خواند تا در دنيايي كه براي 

  ) 11:  20يوحنا . (فرا مي خواند فضاي آسايشه خارج شدن از عيسي مسيح ما را ب

تصميم گيري  او را نشسته بر دست راست پدر و در حال .عيسي مسيح به خارج از فضاي آرامش خويش قدم نهاد
 تاول زدن از به پا ،داني شدن در جسم انسانيزن ،ي را تجربه كردن، خوابيدن  بر پوشالبراي ورود به رحم، تولد انسان

او سخت ترين ! آسايش نزد پدر را براي اينها رها كرد  او فضاي .، تصور كنيدكردن صندل و خوردن بدترين غذاها
  .گزينه را انتخاب كرد و مارا نيز به انجام همين كار فرا مي خواند

______________________________________ 

دنيايي كه به ، در پيام را مخابره مي كند كه ترحم ، اين
  .، ما به ديگران توجه مي كنيمتوجه نمي كند هيچ چيز

______________________________________  
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  .هستند همانجاما بايد آنجايي برويم كه بچه ها 
 او به همراه و د تا با ما باشد تا ما بتوانيم با اوماو آ .بر پا كرد و در ميان ما ساكن شد عيسي مسيح خيمه خويش را

ا هستند و اينچنين است كه آنها مي توانند ، به آنجايي مي رويم كه بچه هواكنون كه ما او را مي شناسيم .باشيم
    .عيسي مسيح را بشناسند

  ) 16-12:  5لوقا. (به طور باور نكردني درد مي كشند نوجوانان
 ،بلكه در عوض .او درد جذام را ديد و از روي ترس از آن دوري نكرد. عيسي مسيح درد را به همانصورت كه بود ديد

همچون افراد جذامي در نياز شديد  آنها. ز تمامي نسلهاي تاريخ درد مي كشدا نسل امروز بيش .او آن را لمس كرد
او  ). 6-4: 53 اشعيا( مان مي كند نياز دارند ايشان به كسي كه مجروحان را در .براي يك لمس شفا بخش مي باشند

درد هاي دانش آموزان به ، مي توانيم لمس شفا بخش او را براي و ما، همانند عيسي مسيح .اميد ايشان مي باشدتنها 
  .ايشان عرضه كنيم

  ) 2-1:  15لوقا . (كند آيا كسي هست كه به آنها توجه بچه ها نياز دارند بدانند كه
او مي دانست كه با اين انتخاب حمايت ساختار  .عيسي مسيح هوشيارانه انتخاب ميكرد كه دوست گناهكاران باشد

؟ براي اينكه او او به اين امر اصالً توجهي نكرد ولي چرا .ود مي كندخوتشكيالت مذهبي را از دست داده و مخالف 
خواست او اين بود كه گناهكاران بدانند كه توجه كردن به اصول ايشان بيش از دوست  .اولويت هاي خويش را داشت

ما مي  .بدانند كه آيا كسي اهميت مي دهد بچه ها مي خواهند .داشته شدن توسط مذهبيون براي وي اهميت دارد
را در كليسا هايشان نمي "افرادي اينچنين" آنها .توانيم به دانش آموزان توجه كنيم حتي اگر خوشايند مذهب نباشد

براي عيسي مسيح به قيمت  .بويژه با افراد مذهبي. د شدران تمام خواهگمانند عيسي مسيح بودن براي ما  .خواهند
  !زندگي تمام شد

  ) 3:  17يوحنا (تياج دارند دانش آموزان به عيسي مسيح اح
در حاليكه ما مي دانيم كه آن را در كجا  .دانش آموزان حيات و زندگي مي خواهند ولي نمي دانند كه آن را كجا بيابند

و " :عيسي مسيح خود چنين گفت  .آن در عيسي مسيح يافت شده است و نه هيچ جاي ديگر .مي توانيم پيدا كنيم
 .) ٣:  ١٧يوحنا ( "تو را خداي واحد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستادي بشناسندحيات جاوداني اين است كه 

  .طريق ما پيدا كنند او، ازمي توانند حيات را در  دانش آموزان ،هميشه گشوده تر از
__________________________________________ 

 !كنند دانش آموزان مي توانند حيات در عيسي مسيح را از طريق شما پيدا  
__________________________________________  
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  ) 10-7:  28متي ( ر مي باشد ضعيسي مسيح از پيش آنجا حا

. )7:  28متي ( "اينك پيش از شما به جليل ميرود" :عيسي مسيح از مرگ برخاست و بسان فرشته چنين گفت 
و ما "پيش از ما رفته است  "او از قبل .ه نمي كنددرون فرهنگ دانش آموزان تنها روان را ما ،عيسي مسيح قيام كرده

او تنها منتظر  .عيسي مسيح از پيش كار خويش را در زندگي بچه ها آغاز كرده است .را در آنجا مالقات مي كند
  !ست كه در آن مكان به او بپيونديمما

ان روزمره مي باشد كه براي ، زمكرونوس.دو نوع گذر از زمان اشاره مي شود، كرونوس و كايروسدر عهد جديد به 
ليكن " .، يك لحظه تاريخي با يك اهميت ويژه مي باشدولي كايروس .لمس مي باشد لهمه افراد و همه روزه قاب

ما ساكن مي باشد، ما نيز، اكنون بوسيله روح او كه در  .) 4:  4 غالطيان( ". . .به كمال رسيد ) كايروس (چون زمان 
شدت نيازمند عيسي مسيح مي  به دانش آموزاني در دامنه فعاليت ما مي باشند كه. كنيمدر زمان كايروس زندگي مي 

، خداوند ما را هدايت مي كند تا از تمام در اين زمان كايروس .باشند و هرگز او را نخواهند يافت مگر با ما آشنا شوند
 .ارتباط برقرار كنيم ،در نام عيسي مسيح ر فرهنگي كه در آن زندگي مي كنند،موانع در گذشته و با آن دانش آموزان د

 !اكنون آن زمان است 

 

_______________________________________ 

برقراري ارتباط در خارج  ،امروزه بزرگترين چالش براي كليسااحتماالً
ديوارهاي آن براي فرا خواندن نسل جوان در متابعت عيسي مسيح  از

 .مي باشد
_______________________________________ 
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  گام هاي عملي
زماني آنجا  .ستان كه در نزديكي شما قرار دارد برويدريك مدرسه راهنمايي يا دبي) نزديك ( بيرون  ،به پياده روي

آنها را تماشا كرده و يادداشت برداريد سپس از  .به يا خروج از مدرسه مي باشند برسيد كه دانش آموزان در حال ورود
اين تمرين چشم شما را باز  ؟شخصاً مي شناسندد عيسي مسيح را چند درصد از اين افرا:اين سوال ها را بپرسيد خود 

اكنون با  .، روبرو شويدوزاني كه عيسي مسيح را نمي شناسندبزرگ خويش را در قبال دانش آم مسئوليتبا مي كند تا 
  .اي عملي زير را در محيط مدرسه خويش برداريدگام ه ،يافته در قبال دانش آموزان افزايشاين مسئوليت  

  ) 47:  2اعمال (دعا كنيد  مساعدتبراي   .1
 "دعاي سه نفره "عالوه بر .ادمه دهيد "با اشتياق دعا كنيد "خود از دوره" دعاي سه نفره "به دنبال كردن برنامه

يك راه عالي  "از كتاب .وارد كنيد "فرهدعاي سه ن" ، و والدين دانش اموزان گروه خود را به برنامهداوطلبان ،خود
  .براي راهنمايي شما استفاده كنيد به عنوان ابزاري "كردنبراي دعا

  ) 16:  17اعمال (مدرسه آشنا شويد  با -پل را بسازيد    .2
  .براي آشنا شدن با مدرسه حداقل يكي از اين پيشنهادات عملي را دنبال كنيد

 .را گرفته و آن را مطالعه كنيد روزنامه و يا كتاب ساليانه مدرسه •
 .با بچه هاي خود صحبت كرده و از آنها سوالهايي درباره مدرسه آنها بپرسيد •
 .هاي دانش آموزي رفته و يادداشت برداري كنيد به همايش •
  .را مطالعه كنيد "نفوذ كردن به محيط مدرسه " ارزيابي مدرسه از كتاب •

  ) 7:  6 افسسيان(بت كنيد با مدير مدرسه صح - از پل گذر كنيد   .3
آيا شما بر روي  .از پل و مالقات با مدير مدرسه شما مي بايست يك تصميم اساسي را اتخاذ كنيد رپيش از گذ

ده و حقوق قانوني خود در يك محيط آموزشي پافشاري خواهيد كرد و يا شما تنها خود را تسليم قوانين مدرسه كر
در خدمت  ،راه براي داشتن يك رابطه بلند مدت با مديريت يك مدرسهتنها  ؟به خدمت كردن خواهيد پرداخت

، آنگاه مسير براي ساختن ت كردن هچون عيسي مسيح گرفته شودزماني كه تصميم براي خدم .كردن مي باشد
  .يك رابطه با مدير مدرسه همراه خواهد شد

  :گام هاي عملي زير را براي ساختن چنين رابطه اي دنبال كنيد 
از بعضي از والدين دانش آموزان بخواهيد كه شما را در يك برنامه دسته جمعي  .غير رسمي مالقات كنيد به طور •

 .عمومي معرفي كنند
 .براي مدير مدرسه بنويسيد" متن تشكر "يك ،پس از مالقاتتان •
 .يك وقت براي مالقات با مدير مدرسه از دفتر او بگيريد •
 .بنويسيد براي مدير مدرسه" متن تشكر "مجدداً يك •
 .، رابطه ايجاد كنيدبت كردن بطور مرتب با مدير مدرسهبا صح •
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  ) 24-23:  3 كولسيان(براي خدمت در مدرسه اقدام كنيد  -  پل را باز نگه داريد   .4
  :براي پيدا كردن جايگاهي در مدرسه اي كه خداوند شما را براي خدمت در آن خوانده است 

 .اي را كه در آن نياز به كمك وجود دارد شناسايي كنيد زمينه مورد عالقه خود و يا زمينه •
 .انش آموزان بپرسيد كه به نظر آنها در چه زمينه اي نياز به كمك احساس مي شوداز معلمان يا د •
 .كمك كردن و امتحان كردن فعاليت هاي مختلف در مدرسه بگذاريد براياگر مطمئن نيستيد ، زماني را  •

  ) 42-1:  4يوحنا (ايجاد كنيد  با دانش آموزان رابطه   .5
مطالعه كنيد تا در يابييد كه عيسي مسيح چگونه يك  4حنا را در يو ساختار مكالمه و نحوه صحبت عيسي مسيح

  .، برقرار ساختشناخت و كسي كه وي را نمي شناخت رابطه دوستانه با فردي كه نمي
، حداقل يل؛ چه كسي، چه چيزي، كجا، كي، چرا و چگونهانيد با پرسيدن سوالهايي از قبشما مي تو .سوالهايي بپرسيد •

 .دقيقه با هر كسي گفتگو كنيد 15براي 
 .تشويق و كمك از خود بروز دهيد ،نيازها ، سپس براي آنياز ها را شناسايي كنيدن •

  ) 15-7:  4كولسيان .(داوطلبان و والدين گروهتان را به حركت در آوريد   .6
، او تعدادي از 15- 7:  4در كولسيان  .شاگردان خويش سرمايه گذاري كرد ولس دردقيقاً همچون عيسي مسيح، پ

و همچنان كه شما در مجهز كردن  .آنها را به اسم  و نقش هاي متفاوتي كه ايفا مي كنند نام برده و ذكر مي كند
پيدا كردن يك خدمت و ، شما مي توانيد به آنها در وه خود سرمايه گذاري كنيدوالدين گر و آماده سازي داوطلبان

، عطايا و خدمت آنها به عواملي همچون، برنامه زماني ايشان .خود در مدرسه ياري رسانيد براي نقش منحصر بفرد
  .ايشان و مهارت هاي ايشان بستگي دارد خواندگي

، مشاركت چه هاا همراه خود براي صحبت با بمحدود ايشان و با بردن آنهگروه هاي رهبري خود را با استفاده از وقت  •
 .دهيد

 .كنيد اراه هايي براي هماهنگ كردن مهارت هاي ويژه افراد گروه رهبري خود با نياز هاي مدرسه پيد •
 .هر هفته براي چند ساعت رهبران گروه خود را روي گروهي از دانش آموزان متمركز سازيد •
 .، با آنها رابطه برقرار سازندرايي از ايشانخود به منزل و پذي به والدين كمك كنيد تا با دعوت از دوستان فرزندان •
 .دانشجويان و يا افراد مجردي را كه وقت بيشتري دارند به كار گرفته و آموزش دهيد •
 .، براي هر مدرسه، گروه هاي دعا شكل دهيدبا رهبران داوطلب خود •
 .در محيط آموزشي ارتباط برقرار كنيد مسيحيبا ساير گروه هاي خدمتي  •

  ) 42-41:  5اعمال (وريد آوزان را به حركت در دانش آم.   7
نقش شما اين است كه در  .بار ديگر خود را همچون نوك نيزه و دانش اموزان خود را همچون بدنه آن در نظر آوريد

موزان گروهتان حركت كرده و آنها را مجهز كرده و تهييج كنيد تا به دوستان خود را با آپيشاپيش رهبران و دانش 
  .يح آشنا كنندعيسي مس
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  "در فرهنگ نفوذ كنيد " ابزارهاي

  1نفوذ كردن به محيط مدرسه
دانش آموزان امروزه به شدت در جايي كه هستند نياز به رسيدگي 

  !بخصوص در مدرسه . دارند

اين كتاب راهنمايي جامع و عملي براي ارتباط برقرارساختن با 
اوند براي آنها، نوجوانان در زمينه مرتبط ساختن آن ها با محبت خد

همچنين كمك مي كند تا فاصله بين كليسا و . بدست مي دهد
دنيا كه احتماالً امروزه مهمترين زمينه خدمت در .مدرسه برداشته شود

  .شدبامي 

  

  2عيسي مسيح را به مدرسه خود آموزش دهيد
   آيا مي دانيد نياز دانش آموزان غيرايماندار چيست؟ 

كاربردي براي مجهز كردن و به حركت اين كتاب يك اثر استراتژي 
  .در آوردن دانش آموزان در مدرسه، در اختيار شما مي گذارد

  

  

  مراجعه كنيد www.reach‐out.orgبراي آگاهي بيشتر و يا سفارش مي توانيد به آدرس 

                                                            
١ Penetrating the Campus 
٢ Taking Your Campus for Christ 
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  برنامه كار
  براي نفوذ به فرهنگ مشغول انجام چه كاري مي باشيد  ؟ . . . در حال حاضر

  

  

  بكار بسته و برنامه كار منحصربفرد خود را طراحي كنيد دورههاي خود را از اين دريافت . . . پيشرفت

  نفوذ به فرهنگ براي شما و رهبران گروهتان از اين اندازه از اهميت برخوردار مي باشد ؟ چرا

  

  اهدافي براي نفوذ به فرهنگ تعيين خواهيد كرد ؟چه 

  

  خود در نظر داريد ؟ را به عنوان مخاطب هدف ويژه چه كساني

  

  قصد نفوذ به فرهنگ داريد ؟ چه مكانيدر 

  

  قصد نفوذ به فرهنگ را داريد ؟ چه زمانيدر 
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  فرصت هاي ارتباطي اثر گذار خلق كنيد
  7دوره 

  متمركز به مسيح
  .عيسي مسيح مي دانست كه چگونه خود را معرفي كند

 عيد بود وز بزرگو در آن روز آخر كه ر: اين را يوحنا چنين مي نويسد 
و  هركه تشنه باشد نزد من آيد ":عيسي ايستاده ، ندا كرد و گفت 

، از بطن او نهرهاي كسيكه به من ايمان آورد، چنانكه كتاب مي گويد.بنوشد
  . "آب زنده جاري خواهد شد 

  38-37:  7يوحنا 
   . . . چگونه استاد بزرگ به ما نشان مي دهد كه

    عيسي مسيح را
  " با فرهنگ اثر گذار مانوس يرصت هاي ارتباطف "از طريق

  .، معرفي كنيممان دار خويش را با خود مي آورنددوستان غير اي  به دانش آموزاني كه 

  .، بياندازيمگي انجام اين كار توسط عيسي مسيحبيائيد با هم نگاهي دقيقتر به چگون

در آن  آب د كه بني اسرائيل در صحرايي كهعيد خيمه ها يك آيين در يادآوري اين امر بو .معرفي عيسي مسيح
، يك كاهن جام را به دست مي در مدت زمان اين جشن و آيين .آواره و سرگردان شده بودند ،گرانبها و ناياب بود

ا برداشته  و از طريق دروازه ، او آب رميداشت و آن را از آب پر مي ساختگرفت و به سمت حوض سيلوها گام بر 
در حالي كه  –دروازه آب  –؛ خود حمل مي كرد ي گرفته منظور همين آيين مورد استفاده قرار مه اي كه فقط بويژ

را با صداي موزون از بر مي  "آب خواهيد كشيد نجات شادماني از چشمه هاي بابنابراين " 3:  12مردم اشعياء 
  .مي ريخت مذبحوي ، به رتقديم كردن به خداوند به جهت ده و آن رااو آب را به معبد بر .خواندند

، بگذاريد نزد من هركه تشنه است "،به روشني و وضوح شنيده مي شد كه احتماالً در آن لحظه سخنان عيسي مسيح
 ،آيين تجلي يافته بودكه در اين  ته باشد عيسي مسيح خود را آب حياتكسي نبود كه پيغام را نگرف ".دوشبيايد و بن

، عيسي مسيح ايشان را دعوت كرد تا آمده و احتياجات خويش را بر آورده آلوددر چنين روزي داغ و غبار  .معرفي كرد
آنگاه وعده داد كه هر آن كسي كه در او ايمان اورد چشمه هاي آب حياط از  .شده يافته و از آب وجود او بنوشد
  .ايشان به بيرون جاري خواهد شد
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در چنين  .ندن، معرفي كنگونه كه خود را معرفي كردح را آچالش اساسي براي رهبران جوانان اين است كه عيسي مسي
وجود او خواهند  شناخته و مشتاق نوشيدن ازچشمهنه و بر قدرتي است كه دانش آموزان عيسي مسيح را متهوراروش 

ان را براي موزآ، عيسي مسيح را به گونه اي معرفي مي كند كه دانش رصتهاي ارتباطي اثر گذار خالقانهف .شد
   .تشنه سازدب حياط او، نوشيدن از آ

الوي مي دانست  چگونه عيسي مسيح را به وضوح معرفي  .اثرگذار مانوس با فرهنگ يفرصتهاي ارتباطاز طريق 
! مي باشد سرنخاين خود يك  .)28 -27:5لوقا ( تنها اندك زماني از مالقات او با عيسي مسيح نگذشته بود .كند

اخيراً از همان فضا و ، از طريق ، دانش آموزاني است كه خود ن گمشده رفتنآموزابهترين راه براي سراغ دنياي دانش 
او يك خواهش  ،" كرده و او را متابعت كردهمه چيز را رها "، همچون الويهرگاه دانش آموزي .محيط آمده اند

  .، در خود خواهد داشتستان وي نيز همان كار انجام دهندشديد براي اينكه دو

الوي ضيافتي بزرگ " :كه  دهدلوقا چنين توضيح مي . تان او نيز عيسي مسيح را بشنايندسالوي مي خواست كه دو
الوي يك مهماني  .) 29:  5لوقا ( "ديگران با ايشان نشستند و باجگيراندر خانه خود براي او كرد و جمعي بسيار از 

  .ح پيدا كرده بود سهيم كندكه در عيسي مسي را در حيات جديد او يك ميهماني ايجاد كرد تا ديگران! داد 

به اين نكته توجه كنيد كه الوي فضايي را ايجاد كرد كه او در آن فضا با داشتن عيسي مسيح در كنار دوستان خود 
يجاد اينچنين فضاهايي ا .احساس راحتي كرده و دوستان وي نيز از بودن در كنار مسيح احساس راحتي مي كردند

 .كه اغلب خدمت هاي جوانان آن را تجربه مي كنند است بزرگترين چالشهايي، يكي از  مثبتسرشار از احساس 
احساس  ن،براي بودن در كنار مسيح را تجربه كرد ،زان مسيحي بايد در آوردن دوستان غير ايماندار خويشودانش آم

  .كنند و همچنين دانش آموزان غير ايماندار نيز بايد از بودن در كنار مسيح احساس راحتي .راحتي كنند

ديد  ،شاگردان خوش نيت عيسي مسيح .ندمي آور براي آن دسته از افرادي كه دوستان غير ايماندار خويش را همراه
آنها مي )  13:  10(در مرقس  .خويش را در به همراه آوردن غيرايمانداران به نزد عيسي مسيح از دست داده بودند

در حاليكه مردم بچه هاي خويش  .پر سروصدا محافظت كنندند از عيسي مسيح در مقابل بچه هاي شلوغ و خواست
بسيار از اوقات افراد در كليسا  .ع كردندمن، ولي شاگردان ايشان را نمايد لمسا او آنها را توردند آنزد عيسي مسيح مي 

اران غير ايماند دلسرديآنها موانعي ايجاد مي كنند كه باعث  .خدمت و عمل مي كنند "آن منع كنندگان "همچون
اد احساس ناخوشايندي به اعمالي كه باعث ايج، بچه هايي كه در دنيا گم شده اند ميز بهآرفتار هاي تحقير  .مي شوند

  .، منجر خواهد شددر آنها شود
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  .باعث تغيير آن وضعيت شد ،نيد به آنچه عيسي مسيح انجام دادنگاه ك

  بچه هاي  "گذاريد كهب :، با ايشان گفت عيسي مسيح اين را بديد خشم نمودهچون 
  " . . .زير ملكوت خدا از امثال آنها ست  ،شويد نع نكوچك نزد من آيند وايشان را ما 

  .بركت داد ،آغوش كشيده و دست بر ايشان نهادهايشان را در  پس
         16-14:  10 مرقس                            

  
فرهنگ  ه دسته هاي دانش آموزان را با مواردي همچون ،، اين براي ما بسيار راحت است كهمچون شاگردان مسيح

اگر ما فرصت هاي ارتباطي كه مي بايست اثر  .، دسته بندي كنيمرفتارها، پوشاك و يا عادت ها ،موسيقي سن، ،نژاد،
روم ، ما انسانها را از ملكوت خدا محايجاد كنيم، چه هشيارانه و چه غير هشيارانه ا با چنين تعصباتيگذار باشند ر
به  .تعجب مي كنيم كه چرا غير ايمانداران مي آيند ولي پاسخي در عمل از ايشان سر نمي زند ،آنگاه .خواهيم كرد

، ما مي بايست تمام موانع را از سر راه برداشته و راهي ي مسيح كه روح او در ما ساكن استعنوان نمايندگان عيس
دوستان غير ايماندار خويش را نيز در هنگام فرصت هاي ارتباطي به هموار ايجاد كنيم نا دانش آموزان بتوانند در آن 

  .نزد عيسي مسيح به همراه بياورند

___________________________________________________  

، با توجه كردن به بچه هاي غير كليسايي در فرهنگ مامن متوجه شده ام كه بسياري از 
در حاليكه بچه هاي گروه  .دنبال مي كنندمذهب طرز زندگي هاي ريسك پذيري را 

  .خود را در منطقه آسايش محبوس ساخته اند ،جوانان

نسل جوان امروز نياز دارد تا به يك زندگي مخاطره آميز بخاطر پيروي از عيسي مسيح فرا  
بسيار از آنها تنها منتظر اين مي باشند كه كليسا چيزي بزرگ را به ايشان  .خوانده شوند

  .يك امر مهم كاري انجام آن نيازمند ريسك پذيري باشد .دمحول كن

  پل بورتويك
___________________________________________________  
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  هاي دشوار پرسش
در نتيجه گيري از پاسخ  .قرار دهيد 10تا  1از  يدر مقياسهاي زير  هاي خود را به پرسش ، پاسخبا سنجش خويش

، براي ايجاد فرصت هاي ارتباطي اثر ف چيز هايي كه شما در موقعيت خوددر توصي ، يك خالصه مطلبهاي خود
  .، بنويسيدنوس با فرهنگ به آنها نياز داريدگذار ما

بار مسئوليت خود را در ايجاد ارتباط با هر دانش آموز در هر مدرسه اي در جامعه خود در چه مرتبه اي قرار   -1
  مي دهيد ؟

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  اثرگذاري خود را در برقراري ارتباط شخصي بين دانش آموزان و عيسي مسيح در چه مرتبه اي قرار مي دهيد ؟ -2

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  برقراي ارتباط اثرگذار برخودارند ؟ چه درصدي از دانش آموزان شما از ذهنيت -3

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  دار مي باشند ؟رفيت پذيرش غير ايمانداران برخورتا چه حد از ظ" اثر گذار شما يفرصت هاي ارتباط" -4

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

غير  ،شركت مي كنند" رصت هاي ارتباطي اثر گذارشماف "چه درصدي از تعداد كل دانش آموزاني كه در -5
  ايماندار مي باشند ؟

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

با عيسي مسيح قدم برداشته  چه درصدي از دانش آموزان فعال شما در حال حاضر از سال پيش براي آشنايي -6
  اند؟

1              2            3            4            5           6           7           8           9           10    

  :در موقعيت من  "فرصت هاي ارتباطي اثر گذار در مانوس با فرهنگ "موارد مورد نياز براي ايجاد
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  جوانان اصول و قواعد خدمت
به افرادي كه   گارتباط اثر گذار مانوس با فرهن ما چگونه عيسي مسيح را از طريق فرصت هاي
  معرفي كنيم ؟ ،دوستان غير ايماندارشان را به همراه مي آورند 
پس ما  ،زندگي متحول كننده با عيسي مسيح، دعوت كنيم اگر ما قصد اين داريم كه بچه ها را به آغاز يك رابطه

 .ج داريم كه اين نكته را به خاطر داشته باشيم كه ما اغلب عيسي مسيح را به وضوح و شفاف معرفي نمي كنيماحتيا
زيرا دور هم جمع شدن ها و مشاركت ها يمان مانوس با فرهنگ نيستند و بچه هايمان از هيچگونه انگيزه اي براي 

دهيم كه مي بايست به پرسش باال به نحوي پاسخ  ما .همراه آوردن دوستان غير ايماندارشان برخوردار نمي باشند
  .را طي كنيم" 5-2-4 "، بياييد مراحلبراي نيل به اين مقصود .شود باعث تغيير در رويكرد كنونيمان

  ويژگي4
مي پرداخت به كالم خدا نگاه وقتي براي ديدن اينكه عيسي مسيح چگونه به خلق فرصت هاي ارتباطي اثر گذار 

  .خود را بخوبي آشكار مي كنندچهار ويژگي  ،كنيم

  ) 45-40: 1مرقس ( ز توجه قرار داشت كعيسي مسيح بود كه در مر .1
ز ا ،دسته دسته ،مسيح به عنوان قهرمان شناخته شد ، عيسيال به جذام و معجزه اي كه رخ دادد مبتفربا شفاي آن 

  .، براي ديدن او مي آمدندهر نقطه

  ) 1:  4مرقس (جمعيت انباشته از اشتياق بودند  .2

جمعيت به حدي مشتاق بودند كه عيسي مسيح را به كناره دريا سوق داده و او را مجبور كردند كه به درون كشتي 
  .و بر دريا قرار گيرد هسوار شد

  )29-27:  5لوقا ( ايمانداران دوستان خويش را به همراه مي آوردند تا عيسي مسيح را  مالقات كنند .3

دن دوستان او قادر به خودداري هيجان خويش در مالقات دا .، با عيسي مسيح مالقات كردفورمنالوي ،يك باجگير 
  .پس تمام آنها را به يك مهماني دعوت كرد .خود با عيسي مسيح نبود

  ) 24-29:  20متي ( زندگي ها براي هميشه متحول شدند  .4

آنها شفا يافتند و به دنبال . هايشان را لمس نموددلسوزانه چشم عيسي مسيح  ،ي دو نابينا براي بخشايش گريستندوقت
  .آنها تغير كردند. سي مسيح به راه افتادندعي
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  چشم انداز 2
براي دستيابي به باالترين حد از اثر يك ارتباط اثرگذار در زندگي هاي دانش آموزان چشم انداز بلند تر را انتخاب 

اين وسيله  .مي باشيد ينگاه كردن با يك دوربين دو چشم براي دستيابي به چشم انداز تصور كنيد در حال .كنيد
، ما به م كاركردن در يك ارتباط اثر گذاردر هنگا .، بسيار جلوتر نمايش مي دهدچيزي را كه در دور دست قرار دارد

 از دست "اينجا و اكنون"آساني مي توانيم چشم انداز خود را با درگير شدن در فعاليت هاي سر آسيمه مربوط به
با نگاه كردن در عدسي زير  در عوض ما مي بايست تصور بسيار مهمي را كه دوربين در چشمي ديده ايم ، .بدهيم

  :حفظ كنيم 

  متمركز بودن بر عيسي مسيح:  1عدسي 
چشم انداز وقتي  .تجربه كنند ،پيوسته در ارتباط اثر گذار با ويعيسي مسيح را با تمركز  ،به دانش آموزان كمك كنيد

موفقيت نه در تعداد بلكه با  .، محو مي شوداست ا فكر مي كنيم كه در واقعيت به همان بزرگي كه مي بينيمكه م
  .سنجيده مي شود ،متابعت و پيروي از عيسي مسيح  دادن قلب هايشان و كمك كردن به دانش آموزان در مواجه

  قصد و هدف را بشناسيد:  2عدسي 
به جهت معرفي عيسي مسيح از ".وضوح در حد ديد خود داشته باشيدو ت فافيشهدف كلي از ارتباط اثر گذار را به 

نوس با فرهنگ به دانش آموزاني كه دوستان غير ايماندار خود را همراه مي يق فرصت هاي ارتباطي اثر گذار ماطر
 سرگرم -يبرا -چه كار-اكنون" و سپس درباره هدف ويژه هر ارتباط اثر گذار براي پرهيز از سندروم ".آورند

  .تصميم بگيريد ،"انجام دهم -مي توانم -ايشان -ساختن

  گزينه 5
، مقدار قابل توجهي از يك ارتباط اثرگذار مي تواند خود  ، هدايت و رهبري و جمع كردن برنامه ها درآماده سازي

 اره تمام گزينه هايدرب ،الف مدت زمان يك ارتباط اثر گذاربراي جلوگيري از ات .وقت رابطه را به خود اختصاص دهد
انتخاب  ،خود از پيش تحقيق كنيد و آن گزينه اي را كه بيشترين بازده را از نظر زماني و اثر گذاري دارا مي باشد

  .كنيد
شما هم  .، مطمئن شويد كه گروه رهبري خود را نيز در آن مشاركت دهيدز گزينه ها را كه انتخاب مي كنيدهركدام ا

م مي توانيد به هرگروه اثر گذار گروه رهبري را به خود ايشان محول سازيد و هارتباط  مي توانيد مسئوليت ايجاد
در هر صورت دانش  .، يك بخش از مسئوليت در راستاي يك ارتباط اثر گذار در مقياس وسيعتر را واگذار كنيدرهبري

رشد و پرورش  ،در طي اين روند آموزان مالكيت ارتباط اثر گذار را بر خوردار بوده و مهارت هاي رهبري خويش را 
  .اجراي برنامه و جمع كردن آن را بر عهده مي گيرند ،زي، آوردن دوستان خويشآنها مسئوليت آماده سا .مي دهند
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  .آن را امانت بگيريد    -1
پس مي توانيد بخش يا تمام يك  .) 9:  1جامعه ( "زير آفتاب هيچ چيز تازه نيست"اصل عمده اين است كه

  .را كه ديده ايد براي استفاده در خدمت خود به امانت بگيريد "تباط اثر گذارار "مدل
  آن را بوجود بياوريد    -2

انسانها به حمايت از هر چيزي كه خود بوجود مي آورند  ":  يك اصل عمده ديگر اينجا پديدار مي شود 
اين را در نظر داشته باشيد كه بنا اما  .وقت گير تر باشد البته كه اين مي تواند سخت تر و ."گرايش دارند

 والدين و دانش آموزان به خلق يك فكر ،جمع كردن گروهي از داوطلبان دور هم ؛نهادن يك نظام ارتباطي
  .، آن را همچون دانه در زمين كاشته و به سر انجام مي رساندمنجر مي شود كه گروه خود بكر

  آن را بخريد    -3
يسين همچون موز .بياوريداي وجود دارند كه شما مي توانيد به كليساي خود برنامه هاي از پيش آماده شده 
بار و پيش  يك را هزينه آن را محاسبه كرده و برنامه .كمدين ها و سايرين ،ها، سخنرانها، گروه هاي نمايشي

  .از امضا كردن هرگونه قراردادي به دقت مرور كنيد
  آن را اجاره كنيد    -4

گلف كوچك،  ، زمين هايپارك هاي تفريحاتي. ريدن مي باشدكردن بسيار ميسرتر از خ ، اجارهبسياري مواقع
، فرصت هاي ارتباطي اثر گذار در سالن هاي ورزش و سالن هاي نمايش ،استخر هاي شنا ،يتوپورزش هاي 

  .از پيش آماده شده در اختيار ما قرار مي دهند
  به آن ملحق شويد    -5

كه با شركت در آنها مي توانيد هدف  "فرصت هاي ارتباطي اثر گذار "به دنبال  در محلي كه زندگي مي كنيد
همايش ها و گردهم آيي هاي ، همچون كنسرت ها، فيلم ها ،ا بر آورده سازيدارتباط اثر گذار خويش ر

همراه تشكيالتي كه هميشه با برنامه ريزي يك ارتباط اثر گذار  تهديداتاز تمام  اين رويكرد .، باشيدبشارتي
حتي بهتر از آن به شما اجازه مي دهد تا وقت خود را در ارتباط ها سرمايه گذاري كرده و  .است مبرا، مي باشد

  .، متمركز شويديماً به خدمت شما فايده مي رساندروي پيگيري آنها كه مستق

، آنگاه شما يك كرديدرده و به خوبي برنامه ريزي دعا ك) گزينه5 چشم انداز،2ويژگي، 4( 5-2-4اي زماني كه بر
فرصت هاي ارتباطي در اختيار داريد كه در آن نوجوانان مي فونداسيون يكپارچه براي معرفي عيسي مسيح از طريق 

  .توانند دوستان غيرايماندار خويش را همراه بياورند
_______________________________  

  !بچه ها را با كالم خداوند خسته نكنيد  هرگز
  م ري بورنجي         

_______________________________  
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  گام هاي عملي 
  .مرغابي هاي خود را به صف كنيد

 ،كليديوالدين  ،ي متشكل از افراد گروه رهبري خود، يك گروه برنامه ريزجام رسانيدن ارتباط اثر گذار خودبراي به ان
  .در برخورد افكار شكل بگيرد بگذاريد فكر و ايده هاي بكر .، گرد هم جمع كنيددانش آموزان شاگرد

به "، از يك رويكرد و روش سودمند به نام  رنامه ريزي براي ارتباط اثر گذاربراي وارد كردن خالقيت عملي به روند ب
امه قتي كه براي هركدام از عناصر مهم كه در اددر اين روش، و. استفاده كنيد "تصوير كشيدن داستان بر روي تخته

سانتي متر براي به روي كاغذ  10×  15، به هر فرد يك دسته كاغذ هايي به اندازه ي مي كنيدمي آيند برنامه ريز
زير مورد  تخته،آوردن ايده هايي كه به ذهن ايشان مي رسد بدهيد و سپس هر كدام از اين يادداشت ها را روي 

  .بچسبانيد همربوط

  .دانش آموزي گروه خود بدهيد و رهبران والدين كليدي ،ئوليت اين روند را به گروه رهبريمس

  قصد ويژه از انجام اين ارتباط اثر گذار چيست ؟ : قصد    .1

  مخاطب خاص كيست ؟ : مخاطب    .2

  زمينه كار مورد نظر چيست ؟ : زمينه    .3

  چه اهداف ويژه اي براي اين كار تعيين كرده ايد ؟ : هدف    .4

  نه اي براي برنامه استفاده مي كنيد ؟از چه ايده هاي ويژه خالقا : ايده ها    .5

بر روي آن كه قصد به دنبال  .اولويت قرار دهيد را درپس از برخورد افكار و بروز ايده ها ، پنج بهترين ايده 
هدف را بر  "سپس مجدداً چگونگي نحوه ارتباط برقرارساختن بين ايده و مخاطب .كردن آن داريد توافق كنيد
  ".دروي تخته به تصوير بكشي

  خاصي مورد نياز مي باشند ؟ مطالعاتيچه نيروي انساني و منابع  : منابع    .6

  برنامه ويژه به چه شكل خواهد بود ؟چه كسي مسئول چه چيزي خواهد بود ؟وتا چه زماني ؟ : توليد    .7
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  مرغابي هاي خود را در يك جهت هدايت كنيد
به يك يا چند جلسه زمان براي كامل شدن است  ريزي شما ممكن برنامه بسته به ميزان پيچيدگي ارتباط اثر گذار ،

، با استفاده از يادداشت هاي كوتاه و خالصه با اشتن گروه خود در حركت در يك جهتنگاه دبراي  .باشد نياز داشته
آنها روي  اين كار را مي توانيد با تحويل دادن يادداشت ها بصورت شخصي و يا نوشتن .گروه خود ارتباط برقرار كنيد

لسات در معرض ديد همه نگاه برنامه هاي خود را در تمام طول روند ج .در محل جلسات انجام دهيد سفيد،يك تخته 
   .همسو و هم جهت حركت خواهند كرد ،، در اينصورت تمام افراد درگيرداريد

با موفقيت به  ود تا زماني كه آنبرنامه ارتباط اثر گذار خويش را بهمراه گروه برنامه ريزي براي ارتباط اثر گذار خ
  از گروه خويش دعوت كنيد تا در طول روند كار در اين دعا  .اتمام رسيده باشد دنبال كنيد

  خداوندا مي خواهيم
  عيسي مسيح را به طريقي مانوس با فرهنگ ،

  كه دوستان غير ايماندارمان را به سوي تو مي كشد ،
  . كنيم به آنها معرفي 

  آمين 

  .به آساني مي تواند در يك چنين ارتباط اثرگذاري شناخته شود عيسي مسيح

  

________________________________________________  

ارتباط برقرار ساختن با هر دانش  :ف خداوند را به خاطر داشته باشيدهد
  !آموز در هر مدرسه با يك رابطه زندگي متحول كن با عيسي مسيح 
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  ”نيدك خلق ي ارتباطي اثر گذارفرصت ها“ ابزارهاي 
  

  1ياثر مغناطيس

كرده  شما مي توانيد دانش آموزان غير ايماندار را جذب
 ،ياثر مغناطيس! تا خبر خوش نجات را بشنوند

 .چگونگي اين كار را به نشان مي دهد

استراتژي و ابزارهايي ساده  ولي اثر  ،بري سنت كلر
  .هادمي كندگذار، براي ارتباط اثر گذار به شما پيشن

  

  

  مراجعه كنيد www.reach‐out.orgبراي آگاهي بيشتر و يا سفارش مي توانيد به آدرس 

  

  

 

  

  

 

                                                            
١ The Magnet Effect 
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  برنامه كار 
  براي خلق فرصت هاي ارتباطي اثر گذار مشغول انجام چه كاري مي باشيد ؟ . . . در حال حاظر

  

  .كار منحصر بفرد خود را طراحي كنيدهاي خود را از اين دوره به كار بسته و برنامه در يافت.  . . پيشرفت

  خلق فرصت هاي ارتباطي اثر گذار براي شما و رهبران گروهتان از اين اندازه از اهميت بر خوردار مي باشند ؟ چرا

  

  

  ي خلق فرصت هاي ارتباطي اثر گذار تعيين خواهيد كرد ؟برا اهدافي چه

  

  مي باشند ؟ چه كساني، اط هاي اثر گذار شما دعوت كنندتبغير ايمانداراني كه دانش آموزان شما مي تواند به ار

  

  آينده خود را برگزار خواهيد كرد ؟ فرصت ارتباطي اثرگذار چه مكانيدر 

  

  را هدايت و رهبري خواهيد كرد ؟فرصت ارتباطي اثرگذار  چه زماني در
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  خدمت  جوانان متمركز به مسيح
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  جمع بندي
  

  چگونه جمع بندي مي كنيد ؟ متمركز خود راسيح برنامه خدمت جوانان م
ه ، به اين بيانديشيد كتعمق مي كنيد .همچنان كه درباره آنچه در خدمت جوانان مسيح متمركز دريافت كرده ايد

؟ نيازمند چه اعمالي مي دنل زندگي و خدمت عيسي مسيح در آيا به شكتخدمت شما به چه چيز احتياج دارد  و زندگي
  ؟ مرحله معرفي به سمت به كار انداختن قدم برداريد ازباشيد تا 

اين را به عنوان  .اختصاص دهيد "برنامه كار "وقت ويژه اي را براي باز خواني كتاب و تمركز ويژه بر روي صفحات
اجازه ندهيد هيچ چيز حواس شما را پرت كرده و تمركز  .در نظر بگيريد "يك زمان باز نگري ديد و روياي شخصي"

برنامه كار خود را كه تمام عناصر كليدي خدمت جوانان  .را بر هم زند و در عوض پيوسته با خداوند خلوت كنيدشما 
  .شما مي باشد را در صفحات آينده جمع بندي كنيد

، براي شما آورده كه بيشترين فايده را داشته باشد خالصه صفحات  برنامه كار و صفحات كار از هر دوره به نحوي
  .شده اند

  خالصه برنامه كار
خالصه برنامه كار كه در صفحه بعد آمده را استفاده كنيد تا بتوانيد تمام صفحات برنامه كار خود را در يك صفحه 

يك ديد كليدي و سه گام عملي را كه دنبال خواهيد كرد  .همچنان كه هر دوره را مطالعه مي كنيد .فشرده سازيد
اين خالصه مطلب را  .ر به عنوان نقطه شروع حركت خود دايره بكشيدبه دور يك كا. شناسايي وانتخاب كنيد 

    . . .بويژه  .هميشه در دسترس شما باشد تا شما به سمت ديد و روياي ويژه منحصربفرد شما هدايت كند

 .خالصه برنامه كار خود را بخشي از دعاي روزانه خود براي خدمتتان قرار دهيد •
نوشتن يك گزارش و سپس معرفي ديد و روياي خدمت خود به شبان و از خالصه برنامه كار خود براي  •

  .رهبران كليساي خويش استفاده كنيد

  .دو نسخه از خالصه برنامه كار مي بايست ضميمه شود

  صفحات برنامه كار
متمركز  خدمت جوانان"از صفحات برنامه كار به عنوان دستورالعمل براي بازنگري نهايي و شكل دهي برنامه هاي 

ود را مجدداً اين صفحات وقتي كه براي سال جديد اهداف خدمت خ .خود براي اكنون و آينده استفاده كنيد "به مسيح
  .، ارزش ويژه اي خواهد داشتارزش گذاري مي كنيد
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  خدمت  جوانان متمركز به مسيح
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 به مسيح متمركز خدمت  جوانان

 خالصه برنامه كار

 يت قرار دهيدمسيح را در اولو
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 با اشتياق دعا كنيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 رهبران بسازيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 شاگرد بسازيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 در فرهنگ نفوذ كنيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 اطي اثر گذار خلق كنيدفرصت هاي ارتب
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  
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  خدمت  جوانان متمركز به مسيح

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متمركز  مسيح  جوانان  خدمت
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 خالصه برنامه كار

 مسيح را در اولويت قرار دهيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 با اشتياق دعا كنيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 رهبران بسازيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 شاگرد بسازيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 در فرهنگ نفوذ كنيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  

 فرصت هاي ارتباطي اثر گذار خلق كنيد
  ديد كليدي

  
  :مراحل كار

1.  
2.  
3.  
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  خدمت  جوانان متمركز به مسيح
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  "مسيح را در اولويت قرار دهيد "برنامه كار

  شما براي در اولويت قرار دادن مسيح در زندگي خود چكار مي كنيد ؟. . . ل حاضر  در حا

  
  

  .ثبت كرده و برنامه كار منحصر بفرد خود را طراحي كنيد دورهدر يافتهاي خود را از اين .  . . پيشرفت

  شما اهميت دارد ؟در اولويت قراردادن مسيح براي  چرا

  
  

  هايي براي در اولويت قرار دادن مسيح در زندگي خود قرار مي دهيد ؟ چه هدف

  

  در اولويت قرار دادن مسيح در زندگي خود به چه كسي پاسخ گو خواهيد بود ؟ براي

  

  

  در اولويت قراردادن مسيح در زندگي خود در چه نقطه اي با او مالقات خواهيد كرد ؟ در مسير

  

  

  را اختصاص مي دهيد براي مسيح را در اولويت قرار دادن ؟ زمانيچه 
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  "با اشتياق دعا كنيد"برنامه كار

  شما براي دعا كردن با اشتياق چكار مي كنيد ؟.....  در حال حاضر

  

  

  .ثبت كرده و برنامه كار منحصر به فرد خود را طراحي كنيد دورهدريافتهاي خود را از اين ....  پيشرفت

  

  

  دعا كردن با اشتياق براي شما و ساير افراد در خدمت شما اهميت دارد ؟ چرا

  

  

  دعا كردن قرار مي دهيد ؟ با اشتياق براي خود و ساير افراد در خدمتتان به جهت هدف هاييچه 

  

  

؟ و چه كساني در خدمت شما دعاهاي سه نفره نفره خود متفق و متحد خواهيد شد در دعاي سه چه كسانيشما با 
  ري را پايه گذاري خواهند كرد ؟ديگ

  

  

  با سايرين گرد هم جمع مي شويد ؟ چه مكانيدعاي سه نفره در  براي

  



٩٧ 
 

      "رهبران بسازيد"برنامه كار 
  ، براي ساختن رهبران مي باشيد ؟مشغول انجام چه كاري . . . در حال حاضر

    

  .امه كار منحصر بفرد خود را طراحي كنيد را به كار بسته و برن  دورههاي خود از اين در يافت ..  . پيشرفت

  ساختن رهبران از اين اندازه از اهميت برخوردار مي باشد ؟ چرا
  

  

  اهدافي براي ساختن رهبران تعيين خواهد كرد ؟ چه
  

  

  براي ساخته شدن و پرورش يافتن در نظر داريد ؟ ،را به عنوان رهبران آينده چه كساني
  

  

  گروه رهبري خود برگزار مي كنيد ؟ جلسات خود را با در چه مكاني
  

  

  جلسات خود را با گروه رهبري خود آغاز خواهيد كرد ؟ در چه زماني
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          "شاگرد بسازيد "برنامه كار
  شما به چه كاري براي شاگردسازي دانش آموزان انجام مي دهيد ؟  . . . در حال

  

  

  .سته و برنامه منحصر بفرد خود را طراحي كنيدبه كار ب دريافتهاي خود را از اين دوره . . . پيشرفت

  ، افراد كوچك گروه شما و والدين مهم مي باشد كه دانش آموزان را شاگرد سازند ؟اين براي شما چرا
  
  
  
  اهدافي براي شاگردسازي دانش آموزان قرار مي دهيد ؟ چه

  
  

ي رهبراني مي باشند كه ساير دانش خواهيد ساخت چه كساني هستند و چه كسان شما شاگرد كهدانش آموزاني را 
  آموزان را براي شاگردسازي آموزش مي دهند ؟

  

  با گروه شاگردي خود مالقات كرده و جلسات خود را برگزار مي كنيد ؟ در چه مكاني

  جلسات خود را با گروه شاگردي خود آغاز خواهيد كرد ؟ در چه زماني
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  "در فرهنگ نفوذ كنيد" برنامه كار

  براي نفوذ به فرهنگ مشغول انجام چه كاري مي باشيد  ؟ . . . ردر حال حاض

  

  

  بكار بسته و برنامه كار منحصربفرد خود را طراحي كنيد دورههاي خود را از اين دريافت . . . پيشرفت

  نفوذ به فرهنگ براي شما و رهبران گروهتان از اين اندازه از اهميت برخوردار مي باشد ؟ چرا

  

  نفوذ به فرهنگ تعيين خواهيد كرد ؟اهدافي براي چه 

  

  را به عنوان مخاطب هدف ويژه خود در نظر داريد ؟ چه كساني

  

  قصد نفوذ به فرهنگ داريد ؟ چه مكانيدر 

  

  قصد نفوذ به فرهنگ را داريد ؟ چه زمانيدر 
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  "فرصت هاي ارتباطي اثر گذار خلق كنيد"برنامه كار 

  ارتباطي اثر گذار مشغول انجام چه كاري مي باشيد ؟براي خلق فرصت هاي  . . . در حال حاظر

  

  .هاي خود را از اين دوره به كار بسته و برنامه كار منحصر بفرد خود را طراحي كنيددر يافت.  . . پيشرفت

  خلق فرصت هاي ارتباطي اثر گذار براي شما و رهبران گروهتان از اين اندازه از اهميت بر خوردار مي باشند ؟ چرا

  

  

  تعيين خواهيد كرد ؟ خلق فرصت هاي ارتباطي اثر گذار براي اهدافي چه

  

  مي باشند ؟ چه كساني، اثر گذار شما دعوت كنند غير ايمانداراني كه دانش آموزان شما مي تواند به ارتباط هاي

  

  آينده خود را برگزار خواهيد كرد ؟ فرصت ارتباطي اثرگذار چه مكانيدر 

  

  رگذار را هدايت و رهبري خواهيد كرد ؟فرصت ارتباطي اث چه زماني
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  پرسيده مي شوند سوال هايي كه اغلب
  
  

 سوال هايي كه اغلب درباره

 .پرسيده مي شوند "خدمت جوانان متمركز به مسيح "
  

تمامي پرسش هاي مطرح شده در اين بخش، مستقيماً به موارد مهمي كه شما در زندگي و خدمت خود با آن ها 
 پرسش هاي جامع بهمراه جزئيات را مي توانيد در منابع پيشنهاد شده در بخش. مربوط مي شودروبرو مي شويد، 

  .براي دريافت بيشتر منابع پيشنهادي را تهيه و مطالعه كنيد. ي مربوط به هر دوره پيدا كنيد"ابزار ها"

  .مراجعه كنيد    www.reach‐out.orgبراي آگاهي بيشتر و يا سفارش مي توانيد به آدرس

 /مسيح را در اولويت قرار دهيد 
  با اشتياق دعا كنيد 
  ؟مي توانم بفهمم كه بخشيده شده اممن چگونه   .1

اغلب پذيرش بخشيده شدن دشوار مي . فقدان بخشيده شدن، سد راه جريان محبت و حيات خداوند در زندگي ما شود
. با قدرت به آن افليج گفت كه گناهان او بخشيده شدعيسي مسيح . اما خداوند آن را به رايگان پيشنهاد مي كند. باشد

اگر به ".خداوند وعده خود را به انجام رسانيد).  13-1:  2مرقس ( براي اثبات اين امر، عيسي مسيح او را شفا داد 
ول يوحنا ا( "گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر نادرستي پاك سازد

پس، اگر وقتي احتياج به بخشيده شدن داريم، به گناهان خود نزد او اعتراف كنيم، آنگاه خداوند با كار عيسي ).  9:  1
  .مسيح كه به خاطر گناهان ما روي صليب رفت، گناهان را پاك كرده و طاهر مي سازد

ما به گناهان خود . و ستيز مي كنيماما اغلب مشكل اين است كه، ما براي بخشيدن خود سر سختي نشان داده 
عيسي مسيح با مرگ خود نه تنها براي گناه، بلكه براي . گناهكاري زندگي مي كنيمدر اعتراف مي كنيم ولي هنوز 

به همان اندازه كه مشرق از " ما نياز داريم كه گناهان و گناهكار بودن را ارها كنيم زيرا كه. گناهكاري جان داد
  .) 12:  103مزامير ( "همان اندازه گناهان ما را از ما دور كرده استمغرب دور است، به 



١٠٢ 
 

 

  من چگونه بايد از كسي بخواهم كه مرا ببخشد و چگونه بايد كسي را ببخشم؟  .2

كالم خداوند به همان اندازه كه درباره بخشيده شدن ما توسط خداوند صحبت مي كند، به همان  .طلب بخشش
بدون دادن و گرفتن بخشش، ما نه تنها رابطه خود با خداوند، بلكه . ن نيز صحبت مي كنداندازه درباره بخشش ديگرا

براي طلب بخشش از ديگران، روش كار عيسي مسيح را كه در . روابطمان با ديگران را نيز سرد و منفعل مي سازيم
  .بينيم، دنبال كنيدي م 24-23: 5متي 

كسي را كه رابطه تو با  ،نجشي دارد؟ از خداوند بپرس و او بر تواز تو ر ،آيا برادر تو كه به ياد داشته باش •
 .وي شكسته شده باشد، را نشان خواهد داد

 .با رفتار ي حاكي از فروتني و پشيماني، نزد آن فرد برو و طلب بخشش كن. آشتي كردن •

يا  "ن متاسفمم"اين صحيص نيست كه تنها بگوييم، . من بيان صحيح درخواست بخشش را بسيار مهم ديده ام
آنگاه . بويژه بگوييد كه چه كار اشتباهي انجام داديد" من اشتباه كردم "به آساني بگوييد"  .....اگرمن اشتباه كردم"

  .اين كار، چيزي واقعي به طرف مقابل نشان مي دهد كه بتواند پاسخ بدهد "! آيا من را خواهي بخشيد"بگوييد، 

ر عيسي مسيح را تباهي را نسبت به شما، مرتكب شده است، روش كابراي بخشيدن فردي كه اش .تقديم بخشش
وقتي كسي شما را مي رنجاند ابتدا مطمئن شويد كه با دلسردي، . ، دنبال كنيد 18 -15: 18و  5 -3: 7در متي 

ا را از چشم شم چوب"با تقديم بخشش به ديگري، از خداوند بخواهيد كه . عصبانيت و تلخي درون خود كنار بياييد
تمام . براي اينكار يك صندلي خالي روبروي خود قرار دهيد و آن فرد را نشسته بر آن تصور كنيد ".بيرون آورد

. بخشش را به او تقديم كنيد ،"مي بخشم.  .. من تو را به خاطر "سپس با گفتن . رنجش خود را به آن فرد ابراز كنيد
رد مي رويد مي توانيد با جاري شدن محبت مسيح از سپس وقتي كه براي صحبت درباره مشكلتان به سمت آن ف

  .زيرا كه آن مساله در قلب شما حل شده است. با او روبرو شويد ،شما

با  .مي باشد ،در بعضي مواقع، اين دشوارترين كاري كه ما بايد انجام دهيم. دادن و گفتن بخشش چيز كوچكي نيست
از آنجايي كه او ما را مي بخشد، ما اين فرصت عالي را بر . ا داداين حال، خداوند بخشش خودرا در عيسي مسيح، به م
  .بخشش ديگران و بخشيده شدن از سوي آن ها داريم

  ؟غلط را در زندگي خود تغيير دهيم چگونه رفتار  .3
ار مي چرا يادگيري اين امر براي ما بسيار دشو. ما خود را تغيير نمي دهيم؛ تنها خداوند است كه ما را تغيير مي دهد

، 20آيه . ، مسير صحيح را براي اينكه چگونه رفتار خود را ببينيم، به ما نشان مي دهد21-20:  2باشد؟ غالطيان 
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ما رحمت خداوند را به كنار مي "؛ آنچه را كه ما اغلب براي تغيير رفتار خود انجام مي دهيم، به ما نشان مي دهد
ولي با انجام اينكار، به خداوند مي . موقعيت را كنترل كنيم انيموي كنيم كه خود مي تم براي اينكه فكر "گذاريم
توانايي ما فوق "، تعريف آن. مي باشد "رحمت خداوند" ،كليد تغير رفتار ".مسيح براي هيچ جان داد": كه گوييم

ي اينجا بطور عمل 20:  2غالطيان   .مي باشد "در شما ،طبيعي خداوند از طريق رفتن روي صليب و برخاستن از مرگ
  .براي تغيير رفتار خود ما بايد دو حقيقت مهم را بپذيريم. صدق مي كند

 ".ممن با مسيح مصلوب شده ا". وقتي عيسي مسيح مرد، من نيز مردم •

مسيح در " وقتي مسيح برخاست، من نيز بر خاستم، بوسيله قيام مسيح از مرگ و رها شدن روح او، اكنون •
 ".من زندگي مي كند

پس اكنون ما چگونه زندگي مي كنيم؟ با . كه در ما ساكن است، بهمراه داريم ويرا بوسيله روح ما خود مسيح 
ولي . من مرده ام، پس  من چيزي را نمي توانم تغيير دهم. ما به وعده خداوند توكل مي كنيم ".ايمان در پسر خدا"

، دمي گردان )درستكار( مسيح ما را عادل. عيسي مسيح در من زندگي مي كند، پس او مي تواند هر چيز را تغيير دهد
  !رفتار كنيم "درست"پس ما مي توانيم 

  اگر من نتوانم يك مشكل مهم را در زندگي خود حل كنم، چه مي شود؟  .4
دارند كه از نسل هاي پيشين منتقل شده اند، شما براي رفع گناهاني  "مشكالتي حاكم بر زندگي "گاهي اوقات افراد،
سختي در زندگي شما ريشه دوانيده اند، نيازمند راهنمايي و كمك كسي هستيد تا بدانيد كه چگونه اينچنيني كه به 

  .مي توانيد براي اينكار از منابع قدرت مسيح بهره بگيريد
  :براي پيدا كردن فردي كه به شما كمك مي كند 

 )18-15:  14يوحنا . (مي باشد  "مشاورازلي "به يادداشته باشيد كه روح القدوس •
 .براي فرد صحيح براي مشاوره دادن در خواست كنيد ،تنها از خدا •
 .روانشناسي انساني نه مشاوري پيدا كنيد كه رويكرد او حقيقتاً مسيح محور بوده و •
 ) 36و  32:  8يوحنا (. كنيد از خداوند براي بازسازي، شفا و آزادي در خواست •

  ؟من مي توانم بردارمبراي شناخت بهتر خداوند، چه قدم هاي كاربردي   .5
).  13:  4يوحنا . ( لبريز مي شود "آب حيات"چاه آب درون ما از چشمه . صميميت با مسيح هدف نهايي ما مي باشد

به همين دليل، ما بايد روي عيسي مسيح و آن كسي . تمام آنچه ما انجام مي دهيم از آنكه ما هستيم جاري مي شود
  .كه در ما ساكن است تمركز كنيم
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مي  "تنفس روحاني "يك راه براي انجام اين كار از طريق. ندگي در حضور خداوند را لحظه به لحظه تمرين كنيدز
، ما بطور پيوسته رابطه خود با مسيح را با تنفس روحاني )دم و بازدم(تنها با زنده ماندن فيزيكي بوسيله تنفس . باشد

روح القدوس را در  ، 9:  1وند در اول يوحنا طبق وعده خداو ، )بازدم( ما به گناه خود اعتراف كرده. تازه مي سازيم
غالباً در طول روز ما را به اينكه، در حضور  "تنفس روحاني"تمرين . 18:  5، طبق افسسيان )دم(خود آزاد مي كنيم 

  .خداوند هستيم، آگاه نگاه مي دارد

دهيم كه حيات او در ما، از اجازه  تر شناخته واين انضباط ها و عادت ها به ما كمك مي كند تا عيسي مسيح را به
  .به بيرون از ما جاري شود وطريق 
 .دقيقه، با خداوند خلوت كنيد 30هر روز حد اقل  •
 .به دنبال كردن برنامه دعاي سه نفره خود در بخش با اشتياق دعا كنيد، ادامه دهيد •
با به خاطر سپردن  .افكار خداوند فكر كنيداين كار باعث مي شود كه با . كالم خداوند را به خاطر بسپاريد •

  .يك آيه در هفته آغاز كنيد و آن را با عادت به حفظ كردن آيات افزايش دهيد
 .آيه هايي را كه حفظ كرده ايد در دعا در حضور دارند به او بگوييد •
 يك نيم روز و يا يك روز كامل را به دعا و روزه اختصاص دهيد •

منتهاي  "همچون. رابطه شما با عيسي مسيح تمركز مي كنند بخوانيدكتاب هاي الهام بخش كه بر  •
 .كتاب را با هدف خواندن يك فصل در روز، هميشه با خود حمل كنيد. "كوشش من براي باالترين حد او

  رهبران بسازيد
  من چگونه مي توانم رهبران بزرگسال جامع تربيت كنم؟  .1

اغلب  و بري، بويژه در خدمت جوانان، بسيار احساس عدم كفايت ميكنندبيشتر افراد غير رسمي كليسا، در زمينه ره
در هنگام تربيت نو آموزان، اين بسيار مهم است كه ترس هاي ايشان . احساس مي كنند چيزي آنها را تهديد مي كند

ها مهارت يافته اند بگذاريد بدانند كه شما به دنبال افرادي كه از پيش آموزش ديده و براي كار با بچه . را آرام كنيم
در عوض شما دنبال افرادي مي باشيد كه براي رهبري پتانسيل داشته و مشتاق به دانستن و يادگيري مي . نيستيد
  .كه شما آنها را براي خدمت جوانان تجهيز خواهيد كرد بدانند بگذاريد. باشند

من در حال آغاز يك  "به آنها بگوييد. اشدبهترين رويكرد در تربيت رهبران نو آموز، آموزش آنها بصورت فردي مي ب
ما بطور مرتب براي رشد رهبري خود در نزد عيسي مسيح، دور هم جمع . گروه رهبري براي خدمت جوانان مي باشم

. ورده سازيمكه عيسي مسيح بر آورده ساخت، برآشده و ياد خواهيم گرفت كه چگونه نيازهاي بچه هارا بصورتي 
تاكيد كنيد كه اين يك جلسه براي صحبت درباره خدمت جوانان  "؟ن به من دعا كنيدممكن است براي ملحق شد
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پاسخ آنها، با ايشان  پس از چند روزبراي آگاهي از. باشد نيست بلكه زماني براي  رشد شخصي و خدمتي ايشان مي
  .تماس بگيريد

ي داوطلب بودن برخوردار پتانسيل ها برا دارند، از باالترينوالدين بدليل تعلق خاطري كه به فرزندان خود :  نكته
  .مي باشند

  آيا به شركت تمام رهبران بزرگسال خود در گروه رهبري نياز دارم؟  .2

اين افراد محيط الزم را براي تمام . در آغاز، شما تنها به دنبال افرادي مي باشيد كه حقيقتاً تمايل دارند. در ابتدا، خير
ي كه از انگيزه الزم برخوردار نمي باشند، سطح اشتياق و انرژي بقيه گروه را نيز پايين افراد. خدمت ايجاد خواهند كرد

  .اما افرادي كه از انگيزه الزم برخوردار مي باشند، ضرباهنگ مثبتي در حركت بچه ها قرار خواهند داد. خواهند آورد

خواهيد خواست كه افراد با انگيزه را  دداًبا گذر زمان، زماني كه شما رهبران نو آموز بيشتري را تربيت مي كنيد مج
نقطه، افراد اينگونه حس  در آن. به وقت آن، تمام رهبران شما با انگيزه و آموزش ديده خواهند بود. آموزش دهيد
  .ه شركت در گروه رهبري بيشتر يك مزييت مي باشد تا يك نيازخواهند كرد ك

  ؟ند به آن بپيوندندتوانآيا پس از شروع گروه رهبري، افراد جديد مي   .3

برگزار  " ديد و رويا رمرو "اگر درباره گروه رهبري خود در كليسا اعالن كنيد و يك جلسه اوليه و يا چيزي شبيه
پس از جلسه اول و يا دوم گروه خود را . كسي براي پيوستن به گروه در خواست خواهد كرد به ندرتكنيد، آنگاه 

ليل عالقه مندي به گروه، تقاضاي پيوستن به آن را داشتند، از آنها بخواهيد كه تا پايان پس از آن اگر افراد بد. ببنديد
يك گام شخصي با عيسي  "در آن زمان، مجدداً به تربيت نو آموزان اقدام كرده و از طريق. هفته اول صبر كنند 12

شما اين كار را براي . كيل دهيد، اولين كتاب از سري كتاب هاي ساختن رهبران، يك گروه ديگر را نيز تش" مسيح
  .رشد تعداد رهبران به تكرار مي توانيد انجام دهيد

. براي حفظ حس مشترك و حركت در يك جهت در يك گروه بزرگ، با تمام رهبران در يك محل مالقات كنيد
اعالنات عمومي  همه افراد را حداقل يك بار در هفته براي مالقات و. سپس آنها را به گروه هاي كوچك تقسيم كنيد

پخته ترين رهبران خود را تربيت . و بررسي جهت كلي، حدا قل به مدت چند دقيقه در يك محل دور هم جمع كنيد
  .كنيد تا يك گروه جديد را رهبري كنند
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  اگر فردي از تعهد خود به گروه رهبري پيروي نكند، من چه كار مي توانم انجام دهم؟  .4

طور افراد را باگر . الت اين است كه از ابتدا هدف و جهت گيري را به وضوح شرح دهيدراه برداشتن بيشتر اين مشك
از  11در صفحه ( تعهد شخصي را به طور كامل براي ايشان شرح دهيد .فردي آموزش دهيد بسيار اثرگذار خواهد بود

 ند كه در چه چيز، دقيقاًبا اين كار هر فردي مي دا). هر كدام از سه كتاب از سري ساختن رهبران يافت مي شود
  .درگير مي باشد

در . روراست برخورد كنيد. اگر فردي در داخل گروه و يا گروه به عنوان يك واحد، از خود سرسختي نشان مي دهند
اغلب، افراد در حال كشمكش با يك مشكل در زندگي . خارج از گروه از آن فرد بپرسيدكه، مشكل در كجاست

شايد كسي . به ايشان كمك كنيد. ب شده تا اشتياق و تمركز خويش را از دست بدهندشخصي خود مي باشند كه سب
شايد متوجه شده كه . به او كمك كنيد تا مشكل را تشخيص داده و به مسير بازگردد. افتاده باشد لغزشدر يك 

انجام نمي دهند كه بطور معمول افراد، وقتي وظايف خود را . بگذاريد خارج شود. تمايل به كار با بچه ها ندارد
، مشاركت شخصي شما در رهبربه عنوان . اغلب مشكل شخصي مي باشد. كمترين ربط را با وظايف دارا مي باشند

  .زندگي هاي ايشان، به ايشان كمك خواهد كرد تا بر سختي فائق آمده و به حركت خود ادامه دهند

  بايد كرد؟اگر يك داوطلب نتواند با بچه ها به خوبي كار كند، چه   .5

اگر يك فرد براي خدمت جوانان خوانده شده است و خود داوطلب شده است پس يك موقعيت خدمت براي آن فرد 
در مورد گروه رهبري ، شما اين فرصت را خواهيد داشت كه آن فرد را، خواندگي او را، عطاياي روحاني، . پيدا كنيد

اگر آن . ايي براي او پيدا كنيد كه بيشترين فايده را داشته باشدج. مهارت ها و توانايي هاي مرتبط وي را نظاره كنيد
او را به مشاركت در زمينه ديگري به  است، با مهرباني "ماهي خارج از آب"فرد در موردكار با بچه ها همچون يك 

ي اوقات گاه. اگر مشكل رفتار مي باشد، اين يك موضوع متفاوت است .غير از خدمت جوانان، در كليسا هدايت كنيد
در اينصورت، با رهبري كليساي خود درباره اين مسئله صحبت . افراد سعي مي كنند يك بازي قدرت انجام دهند

  .كرده سپس طبق كالم خداوند با آن رفتار كنيد

  .در نهايت كار شما كمك به افراد براي پيدا كردن جايگاه آنها در بدن مسيح مي باشد

  دانش آموزان را شاگرد بسازيد

 چه كساني را در يك گروه شاگردي مي بايست رهبري كنيم؟   .1
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با احتياط و . پاسخ شما به اين پرسش به طور مهمي بر انگيزه و عمق خدمت شما به دانش آموزان اثر گذار خواهد بود
آمده   بگذاريد ايده هاي كاربردي كه در زير. با توجه به منحصر به فرد بودن موقعيت خود با اين پرسش پاسخ دهيد

  .شما را راهنمايي كنند

. در ذهن خود چنين قرار دهيد كه افراد گروه هاي رهبري شما كساني هستند كه مي بايست گروه ها را رهبري كنند
آنها . در جلسات گروه رهبري مي باشند "گروه شاگردي "و اين با توجه به اينكه رهبران شما در حال تجربه كردن

  .ه چگونه يك محيط رشد سالم خلق كنندكساني هستند كه مي دانند ك

ممكن است اين خواندگي آنها در خدمت  .بر هدايت گروه شاگردي توسط افراد در گروه رهبري پافشاري نكنيد
شما مي توانييد هر كسي را به رهبري يك گروه تشويق كنيد ولي يك گروه را در اختيار كساني  .جوانان نباشد

  .ط مي باشندواجد شراي وبگذاريد كه مشتاق 

شما يكي از گروه هارا . شايد يك گروه براي پسران و يك گروه براي دختران. با يك يا دو گروه كوچك اغاز كنيد
زمان و تجربه الزم را براي تصميم  ،اين كار به شما. رهبري خواهيد كرد ،براي تنظيم كردن ضرباهنگ در ادامه

اگر زمان اجازه داد . به جهت تعداد بيشتري از بچه ها، مي دهد ،گيري درباره چگونگي ساختار خدمت شاگردي خود
به تربيت  رهبران براي گروه هاي شاگردي حال و آينده . گروه شاگردي و گروه رهبري را به طور موازي هدايت كنيد

. روه بدهيدبه آنها براي شروع، يك گ. افراد را در گروه هاي رهبري به شاگرد سازي بچه ها تشويق كنيد. ادامه دهيد
استفاده از اين رويكرد به شما تعداد كثيري از رهبران خواهد داد كه با بالغ شدن در مسيح، ديگران را شاگرد ساخته و 

  .به عنوان هسته به همراه شما خدمت خواهند كرد

اختن استراتژي والدين گزينه اول شما در رهبري جوانان مي باشند، با تجهيز والدين گروه خود از آنها براي س: نكته
 .كمك بگيريد"  سوخت والدين "براي اين كار مي توانيد از كتاب. كار خود با بچه ها استفاده كنيد

  

  شاگردي به چالش بكشيم؟ چگونه مي توانيم دانش آموزان را براي تبديل شدن به بخشي از يك گروه ِ  .2

بسياري از اين بچه ها به بلوغ . مي باشندگزينه هاي ايده آل براي شاگردي بچه هايي هستند كه تشنه مسيح 
هركدام از آنها را . همين دليل است كه براي بالغ شدن در مسيح در يك گروه مي باشندبه روحاني نخواهند رسيد اما، 

اين كار با به چالش كشيدن آنها براي . پذيرفته و در رسيدن به جايي كه نياز دارند هدايت كنيد ،همانگونه كه هستند
  .ل شدن به بخشي از گروه شاگردي آغاز مي شودتبدي
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  :نكات مهم زير را در نحوه به چالش كشيدن در نظر داشته باشيد 

بعضي از بچه . فرصت را در اختيار تمام گروه جوانان قرار دهيد؛ سپس با قرار مالقات هاي فردي آن را پيگيري كنيد
بطور فردي نزد آنها رفته و أنها را به محك . پاسخ ندهندها با وجود داشتن پتانسيل، ممكن است به اعالن عمومي 

.امتحان بكشيد  

متابعت "از  11براي آگاهي از چگونگي انجام مالقات هاي فردي چهره به چهره مي توانيد صفحه  •
 .را مطالعه كنيد "مسيح

. ا بيان كنيدتاكيد كرده و جديت امر ر ه،ذكر شد 11اوليه تعهداتي را كه در صفحه  در جلسات ابتدايي و •
بطور فردي از هر شخص در مورد اينكه آيا به روشني مي داند كه در چه چيز مشاركت دارد يا خير، سوال 

 .كنيد
سپس هر كتاب را دست به دست . را امضا كنند "تعهدات شخصي"در جلسات اوليه از آنها بخواهيد كه  •

در صورتيكه گروه . را بهمراه خواهد داشتاين كار پاسخگويي به يكديگر . كنيد تا همه آن را امضا كنند
 .سال تشكيل مي دهند، از والدين آنها نيز بخواهيد كه اين كتاب را امضا كنند 16تا  12شما را بچه هاي 

  اگر دانش آموزان وظايف خود را انجام ندهند، چه بايد كرد؟ .3

درستي دنبال كنيد، بسياري از اين  در صورتيكه شما تمام مراحل را براي به چالش كشيدن و محك زدن بچه ها به
در غير اين صورت شما مي توانيد ) به پرسش قبل مراجعه كنيد. (مسائل پيش از شروع كار شما، حل خواهند شد

به رابطه شخصي شما با بچه ها بستگي  ،اثر گذاري اين رويكرد. ديگر تشويق كنيد ياهريسم رددانش آموزان را 
ا در خارج از گروه مي گذرانيد تاثير بسزايي در انگيزه در مشاركت در گروه در انجام ميزان وقتي كه شما ب. دارد

  .وظايف خواهد گذارد

  .شما مي توانيد از رويكرد هاي عملي براي انگيزه دادن به بچه هاي گروه خود براي انجام وظايفشان استفاده كنيد

ل آنها بپرسيد، با اشتياق برنامه اين هفته گروه از حا. روز پيش از جلسات، به آنها زنگ بزنيد 3،2هر هفته  •
اين كار به ساختن رابطه  . و وظايف ايشان را به آنها يادآوري كنيد؛ از طريق تلفن براي آنها دعا كنيد

  .شما با ايشان كمك خواهد كرد
. ر مي باشندآنها مسول كنترل كار يكديگ. پاسخگويي دوستانه و رفاقتي بين ايشان برقرار كنيد ماظنيك  •

 .يك بچه با انگيزه مي تواند به كسي كه انگيزه كمتري دارد كمك كند
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اگر يك بچه به طور ويژه اي در انجام كار هاي خود در اشتباه مي باشد، خود با او وقت گذاشته و به او  •
 .در انجام كار ها كمك كنيد

 .از و شفاف صحبت كنيددر اين باره خيلي ب. اگر تمام گروه از خود سر سختي نشان مي دهد •
اين هر كاري كه مي كنيد از أنها جدا نشويد و اجازه ندهيد . با آنها صادق باشيد با هم راه حل را پيدا كنيد •

  .فكر به ذهن ايشان برسد كه شما از ايشان دست خواهيد كشيد
ين كار مي توانند درس ا با. زماني براي تمرين كردن چيز هايي كه آموخته اند در اختيار ايشان قرار دهيد •

بهمراه آنها براي صحبت درباره عيسي مسيح با يكي . هاي خود را كه گرفته اند، بطور عملي به كار بندند
 .از دوستانشان برويد

  !هركاري كه مي كنيد، اين موضوع را تاكيد كنيد كه پيروي عيسي مسيح خسته كننده نمي باشد 

  ؟در يك گروه قرار داده شوند آيا پسرها و دخترها مي توانند .4

. ما اين را ديده ايم كه بهتر است تا آنها در گروه هاي جدا از هم باشند ،در طي ساليان. خير، مگر اينكه الزم باشد
آنجا كه صحبت از اين مي كند كه مردان پير، مردان جوان را و زنان . كالم خداوند اين امر را به خوبي بيان مي كند

  )8-1:  2 سوتيت(را آموزش مي دهند  پير، زنان جوان

  :دو دليل ديگر نيز در اين مورد وجود دارد 

وقتي پسرها و دخترها با هم در يك گروه شاگردي باشند، مردم اين تصور را مي كنند كه آنها به دليل  •
  .ميل به يكديگر آنجا حاضر مي باشند و نه به دليل ميل به شناخت عيسي مسيح

ت كه در گروه هاي شاگردي، گاهي بچه ها مي خواهند درباره مسائل بسيار جدي مواردي عنوان شده اس •
هاي جدا، هدر حاليكه گرو. سيار سخت مي باشددر يك گروه مختلط انجام اين كار ب. جنسي صحبت كنند

  .بيشتر فراهم مي كنند ،امكان صحبت عميق و صادقانه درباره مسائل جدي از نظر جنسيت

 يرسن اصول پايه اي را آموزش ديده اند، حال آيا من مي توانم از بعضي كتاب ها از بچه هاي گروه م .5
  حركت به سمت بلوغ، گذر كنم؟ آيا من واقعاً بايد كتاب ها را به ترتيب مطالعه كنم؟ ياهباتك

اغلب رهبران جوانان، تصور مي كنند كه بچه هاي ايشان بيشتر از ايشان مي دانند و پخته تر از خود ايشان مي 
  .اشندب
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  .حتي اگر بچه ها، از موارد پايه اي گذشته اند، لزوماً به اين معني نمي باشد كه در حال تمرين آن امور مي باشند

زيرا در آينده شما شاگردان قديمي . بر اين است كه هيچكدام از اين كتاب ها را سرسري نگيريد مهمعالوه بر اين، 
پس اگر آنها مسير خود را از . كشيد دخواهي شلاچبچه هاي جوانتر به  نازاسخود را براي تبديل شدن به شاگرد 

  .طريق كتاب ها به درستي طي نكرده باشند، نخواهند دانست كه چگونه يك گروه را رهبري كنند

حركت بچه ها در يك روند از رستگاري . بهترين راه مطالعه كتاب ها به ترتيبي كه نوشته شده اند مي باشد
البته . "تاثير گذاشتن بر دنياي خود "تا داشتن مهارت هاي الزم براي خدمت كردن ديگران در "سيحمتابعت م"در

  .هرگاه دليل خاصي در ميان بود مي توانيد در مواردي جاي آنها را عوض كنيد

  درفرهنگ نفوذ كنيد

  اگر مدارس افراد خارج از خود را به داخل راه ندهند، چه بايد كرد؟ .1

ديد و . است كه اگر شما رويكرد درستي داشته باشيد هيچ مدرسه اي نمي تواند شما را به داخل راه ندهدحقيقت اين 
در هر مدرسه در پيرامون شما را  ،كه به كاملي شكل گرفته باشد، ميل خويش به ايجاد يك خدمت يروياي خدمت

  .ابراز خواهد كرد

  :براي فرو ريختن ديوارهاي يك مدرسه بسته 

در طي سال ها، مدارس زيادي به وسيله . اين مهمتر از هر كاري مي باشد. بازهم دعا كنيد دعا كنيد و •
دانش آموزان خويش در محيط  هارمه هب ي توانيد برنامه دعاي سه نفره رابراي دعا م. دعا باز شدند

 .مدرسه انجام دهيد
 .با مدير مدرسه مالقات كرده و اين رابطه حساس را تقويت كنيد •
يرو هاي خويش را براي نيك محل نياز را در مدرسه شناسايي كرده و . از خدمت كنيددر پاسخ به يك ني •

 .كمك در آن محل بسيج كنيد
در بسياري از مواقع، يك خدمت با . با كليسا هاي ديگر و سازمان هاي آموزشي ديگر در ارتباط باشيد •

  .ت يكي را پايگذاري كنيددر غير اينصور. سازمان جوانان ديگر، از پيش، در مدرسه مستقر مي باشد

  ؟گروه رهبري را در مدرسه وارد كنمچگونه مي توانم  .2
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شما ممكن است در گروه خود افرادي داشته باشيد كه از رفتن به محيط مدرسه هيجان زده شده و يا كساني كه از 
حتي اگر تنها يك  - بگذرانند به هر صورت همه مي بايست وقتي را با بچه ها در خارج از  كليسا. ترس خواهند لرزيد

  .ساعت در هفته براي اين كار اختصاص دهند

آنهايي را كه بيشترين عالقه مندي را از خود نشان مي دهند به منظور آموزش آنها با خود به محيط مدرسه برده و 
ر مدرسه ديگري زماني كه آموزش ديدند، به آنها كمك كنيد تا يك خدمت مشابه را د. آنها را بچه ها مرتبط سازيد

  .پايگذاري كنند

از وقت آزاد آنها براي دانش آموزان دبيرستاني  .يكي از بهترين منابع براي خدمت در مدرسه، دانش جويان هستند
  .استفاده كرده و براي اين منظور آنها را سازمان دهي كنيد

  .استاختصاص يافته  "نفوذ كردن به محيط مدرسه "يك فصل كامل به اين سوال در كتاب

  ؟از چه حقوقي در مدرسه برخوردار مي باشم .3

همينطور والدين نيز از حقوق مخصوص به خود و . حقوق دانش آموزان زياد و مال معلمان محدود مي باشد. هيچ
اما در اين ميان شما به عنوان يك رهبر جوانان كليسا از هيچ حقي در محيط مدرسه برخوردار  .برخوردار مي باشند

در  "مسير حقوق"را به جاي  "مسير خدمت"پس بسيار مهم است كه در رويكرد خود نسبت به مدرسه . باشيد نمي
  .پيش بگيريم

به جاي رفتن به مدرسه و درخواست زمان براي مطالعه كالم، سخنراني براي دانش اموزان و يا از اين قبيل، سعي در 
. آنگاه تصميم بگيريد كه چگونه مي توانيد به مدرسه خدمت كنيد .با مديريت و كاركنان مدرسه كنيدايجاد يك رابطه 

با اين روش شما يك رابطه مثبت و بلند مدت با مدرسه خواهيد داشت كه براي شما امكان خدمت را براي سال ها 
  .فراهم خواهد كرد

  اگر بيش از يك مدرسه در منطقه خود داشته باشيد، چه بايد كرد؟ .4

چه تعداد مدارس در منطقه بيشتر باشد، خدمت شما از پتانسيل باالتري براي ارتباط برقرار هر! هرچه بيشتر بهتر 
  .واين ، خود عامل مثبتي مي باشد. ساختن با دانش آموزان، برخوردار خواهد بود

  ؟ريد با آنها ارتباط برقرار سازيدبا استفاده از اين رويكرد مثبت، چگونه قصد دا

  .ك خدمت اثر گذار در يك مدرسه ايجاد كنيدشما به عنوان يك رهبر، ي •
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 .از آن مدرسه به عنوان يك فرصت براي آموزش گروه رهبري خود استفاده كنيد •
از دانش جوياني كه به مدرسه به عنوان يك خدمت نگاه مي كنند براي رشد گرو ه هاي مدارس استفاده  •

اثر گذار براي انجام آن داشته باشيد، آغاز  يك خدمت را در مدرسه ديگر تنها زماني كه يك رهبري. كنيد
  .كنيد

از گروه مدرسه خود براي به حركت در آوردن دانش آموزان مسيحي خود در مسير اثرگذاري بر دوستان  •
كتاب مسيح را به مدرسه خود آموزش دهيد منابعي را كه براي ان كار الزم داريد در  .ايشان استفاده كنيد
 .اختيار شما مي گذارد

. فكر نكنيد كه شما مي بايست با هر مدرسه، خود به تنهايي يا با گروه رهبري خود ارتباط برقرار سازيد •
براي اين كار مي توانيد با سازمان هاي مسيحي و يا كليساهاي ديگر همكاري كرده تا فرصت ارتباط 

 .برقرارساختن با بچه هاي بيشتري را به خاطر مسيح ايجاد كنيد

  ن به من اجازه ندهد كه به مدرسه بردم، چه بايد كرد؟اگر كليساي م .5

پاسخ دادن به اين پرسش ظريف مي باشد زيرا عوامل بسياري وجود دارد كه ممكن است سبب شود تا شبان يا رهبر 
يد بافرض بر اينكه هيچ مشكلي بين شما و رهبران شما وجود ندارد، احتياج دار. نكنندشما، خدمت مدرسه را تشويق 

. شايد از چيزي آگاه مي باشند كه شما درباره آن موقعيت، از آن بي خبريد. كه علت عدم موافقت آنها را كشف كنيد
  .چون زمان درستي را انتخاب نكرده ايد ،شايد خداوند دارد از آنها استفاده مي كند

ط با اين بچه ها و يا حتي راه دادن البته اگر يك تفاوت جدي در ديد و نگاه شما و رهبران شما در زمينه نحوه ارتبا
  :براي حل اين مشكل . چنين بچه هايي به كليسا، وجود داشته باشد، آنگاه مشكل شما جدي مي باشد

 .خداوند، دعا كنيد زا تهجبراي دريافت حكمت و  •
مطمئن شويد كه رهبري كليساي شما، ديد و روياي شما را درك مي كند؛ چه با آن موافقت كند و چه  •

 .وافقت نكندم
 .دباره اين مطلب مجدداً از رهبران خود درخواست بازنگري درباره اين مطلب كنيد •
عاموس . (به اين نكته توجه كنيد كه، دو نفر نمي توانند با هم همراه شوند مگر اينكه باهم موافق باشند •

ورت بايد گذر كرده و در آن ص. اگر آنها موافق نباشند، شما تا يك حدي مي توانيد ادامه دهيد ) 3:  3
در طول مسير، شما خواهيد توانست چيزي را كه در  ،هك ديشاب هتشاد ديما .خدمت ديگري را انجام دهيد

قلب خود داريد به آنها نشان دهبد و خداوند به شما براي ارتباط برقرار ساختن با دانش آموزان در هر 
  .مدرسه بخاطر عيسي مسيح، آزادي عمل خواهد داد
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  .اثر گذار خلق كنيد فرصت هاي ارتباطي

  اگر  استعداد، پول و يا افراد الزم براي خلق يك فرصت اثر گذار را نداشته باشيم، چه بايد كرد؟.1

و دو ماهي را بركت داده و زياد كرد، شما هم اگر تمام آنچه داريد را با ايمان به  نان جنپهمچنان كه عيسي مسيح 
 .خواهد كرد ديلوتچيزي بسيار فرا تر از آنچه شما مي توانيد تصور كنيد، خداوند تقديم كنيد، او آن را تكثير كرده و 

  :براي اينكه خداوند منابع شما را بركت دهد، گامهاي زير را دنبال كنيد 

 .پيوسته و با جديت براي منابع مورد نياز دعا كنيد •
 .خود و گروه رهبري خود را براي يك فرصت ارتباطي اثر گذار، آماده كنيد •
ممكن است بعضي بخواهند بطور ويژه بر . را در گروه رهبري خود براي كار با شما، آموزش دهيد افرادي •

 .فرصت هاي ارتباطي متمركز شوند
منابع زيادي در كليساي شما، همچنين در . با ديگران براي هدايت يك ارتباط اثر گذار، ارتباط برقرار كنيد •

  )را مرور كنيد "رصت هاي ارتباطي اثر گذار خلق كنيدف" 7دوره .(كليساهاي ديگر وجود دارند
وقتي هر گروه شاگردي مالك تمام يا . هزينه، احتياج ندارد كه اثرگذاري ارتباط هاي شما را محدود كند •

بخشي از يك ارتباط اثر گذار باشد، آنگاه بچه ها دوستان خود را خواهند آورد و به اين  صورت عيسي 
  .معرفي خواهند شدمسيح با كمترين هزينه 

فيت، نيازمند به چه من براي آماده شدن براي رهبري يك فرصت ارتباطي اثر گذار خالقانه و با كي .2
  ؟چيزي مي باشم

را به خود اختصاص داده  "اثر مغناطيسي "صفحه ابتدايي كتاب 76اين سوال از چنان اهميتي برخوردار است كه 
دهد كه چگونه باعث پيشرفت ماموريت خود براي خدمتتان شويد؛ يك استراتژي اين كتاب به شما نشان مي ! است 

منطبق با كالم خداوند براي خدمت جوانان خود ترسيم كنيد؛ با دعا مقاومت بچه ها را در مقابل كالم خداوند، فرو 
اگر چه اين روند . يدبريزيد؛ و از حمايت رهبري كليساي خود، گروه رهبري و هسته بچه هاي گروه خود، برخوردار شو

بيشتر از انتظار شما طول بكشد، ولي با اين حال ارزش أن را خواهد داشت كه صبر كنيد تا رويكرد ارتباطي خود را در 
بخاطر داشته باشيد كه شما دنبال ميوه هاي كامل و طوالني مدت مي باشيد تا . ارتباط با بچه ها تاثير گذار بسازيد

  .ه مدتاموقتي و كوت
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  ؟شوم باعث آمدن بچه هاي غير مسيحيچگونه مي توانم من  .3

كليسايي كه اين كار را نكند در گرد و . امروزه، كليسايي موفق خواهد بود كه به دنبال بچه هاي غير مسيحي باشد
 بنابراين،. براي جذب بچه هاي غير مسيحي، بسيار مهم است كه با آنها ارتباط داشته باشيم. غبار باقي خواهد ماند

بچه ها با زرق و برق يك  .باط اثر گذار بسيار حياتي مي شودنفوذ كردن به محيط مدرسه براي موفقيت يك ارت
رهبري و . يقيناً، آنها تصادفي نخواهند آمد. مدآا با يكي از دوستان خويش خواهند برنامه جذب نمي شوند، ولي آنه

در اين صورت . راه آوردن دوستان خئيش برخوردار باشنددانش آموزان شما مي بايست از يك ميل آتشين براي به هم
  .است كه شما غير مسيحيان را خواهيد ديد كه مي آيند

به شما كمك مي كند تا بدانيد كه چگونه مي توانيد كاري كنيد و فرصت هايي ايجاد كنيد تا  "ياثر مغناطيس"كتاب 
  .بيش از يك بار در آنها حاضر شوند ،غير ايمانداران

  ؟را هر هفته در آنها ارائه مي شودآيا احتياج است كه فرصت هاي ارتباطي ايجاد كنم كه بشارت ملكوت، .4

سپس با رشد رهبري و هسته . در ابتدا هر سه ماه يكبار، يك فرصت ارتباطي اثرگذار ايجاد كنيد. به آرامي أغاز كنيد
استمرار يك كليد مي باشد كه به . و سپس هفته اي يكباردانش آموزي خود، مي توانيد آن را ماهي يكبار انجام دهيد 

شما، رهبران شما و بچه هاي گروهتان كمك مي كند تا بدانيد كه ارتباط اثر گذاز بر يك ساختار منظم اتفاق مي 
ولي پيغام را با خالقيت ارائه . شود، پاسخ آري مي باشد يفرعم و نايبتا آنجايي كه در هر بار ملكوت خداوند . افتد
براي انجام اينكار بصورت اثر گذار و خالقانه به . ارتباط اثر گذار از خويش را بر پايه نياز  بچه ها طراحي كنيد. كنيد

  .مراجعه كنيد "مغناطيسي اثر" باتك زا فصول طرح ريزي يك برنامه

  ؟ا مي باشد و يا در يك فضاي طبيعيآيا بهترين راه براي برگزاري يك ارتباط اثرگذار در كليساي م .5

رين اصل اين است كه هركاري مي توانيد بكنيد تا هر تعداد سدي را كه مانع ارتباط بچه ها با عيسي مسيح مي مهمت
ده؛ سپس با اين تصور بايد به امكانات ساير گزينه هاي موجود در محيط اطراف خود نگاه كر. شود را فرو شكنيد

 0خت سانتر خواهد ساآآمدن غيرمسيحيان را تصميم بگيريد كه كداميك 

ري شما اثر گيممكن است بر تصميم  . . .ت و فاسم، نآ نديچرب وچون ، هزينه ، آماده سازى فضا مواردزيادى هم
نها تاثير گذار آهمه در جلب نظر ز هايي بيشتر اچه چيز ها بچه بهترين كار اين است كه ببينيد ، درميان . ذار باشندگ

  .مي باشد
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