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 میدمۀ اعمال ثمربخش

« کنند.یها جسااوجو مها رغبت دارند در آنبه آن  کهی کسااان   ۀاند و هممی خداوند عظ  یارها»ک

 (2:111)مزمور 

برد یم اوردی را که در من ثمر ن   یار شااخهههساوم و ددر من باغبان اسات.   یقی من واک حق»

شاااما با   به بار آورد. یشاااوری ب   ۀوی ساااازد وا میآن را داک م اوردی که ثمر ب   یاشااااخهو هر 

  یا شااخه   چی و من در شاما. همانوور که ه دی در من بمان   .دی اکه به شاما فتوم داک شاد  یساخنان 

 د یااوریاثمر ب   دیاووان ینم  زی دهاد مرر آنکاه در وااک بمااناد  شااااماا ن   و ی خود م یوواناد بخودینم

. هرکه در من بماند و من دی آن هساو   یهان واک هساوم و شاما شااخه. مدی مرر آنکه در من بمان 

در   یفر کساا. دی انجام ده  یجدا از من کار  دی ووان یآورد چون شاما نمیم اری بسا  ۀوی در او  م

  د ی خشاک  یهافردد. مردم شااخهیشاود و خشام میبه دور افرند  م  یامن نماند مانند شااخه

و ساخنان من در شاما   دی ساوزانند. افر در من بمان یو م نداندازیکنند و در آوش میرا جمع م

اساات   نی شااود. ج پ ددر من در ایکه حاجت شااما برآورد  م دی بولب   دی خواهیبماند هرچه م

 (8-1:15 یوحنا« )بود. دی شافردان من خواه قی ور نی و به ا دی اوری فراوان ب  ۀوی که شما م

اند که از فرمان او در موی صااادها سااااپ و ش کرد   کنند،کسنننانیک  از مسنننیی میروی می

ما راهها و سااابکهای زیادی را بکار  اواعت کنند وا از همۀ ملوها شاااافرد بساااازند. 19:28

 ایم. برد 

اند که مووجه شااد کنند   کار می  انبناکنندفان کلیسااا در سااراساار جهان که در جماعت مساالمان 

با اند  همیشاه که آموخوه  آنچهچه اعمالی در کار و زندفیشاان وثثیرفاار و ثمربخش اسات. اما 

وقوی ما از یکدیرر وواند فراموش شاود.  می  دیرر بناکنندفان کلیساا به اشاوراک فااشاوه نشاد  و

 . کندولف میو منابع را کلیسا  وقت فیریم   یاد نمی

از سااازمانهای   بناکنند  کلیسننا  1000ا ،عات این راهنما برگرفت  از مصنناحب  با بیش از  

ما با مردان و زنان کنند. خدمت می انمخولف اساات که در ملوهای مخولف و جماعت مساالمان 

های بسایار صاحبت کردیم وا دریابیم که به نظرشاان چه چیزی متثرورین از فرهنرها و دیشاینه

    است.  انرا  برای آغاز کلیساهای جدید و رشد سالم و قدرومندشان در جماعت مسلمان 

را که دربارۀ آنها آموخویم  ووضاایخ خواهد داد و به شااما و   عمل ثمربخشننی  68ن راهنما  ای 

در حوزۀ خدمت خود   آمیز آنهاموفقیت نحوۀ بکارفیریویم شااما کمم خواهد کرد که دربارۀ  

 .صحبت کنید

که   اعمال ثمربخش، یک فهرسنت سناد  اسنتهای دیرر نیسات.  اعماپ ثمربخش مانند برنامه

خواهند شااهد مشاارکوهای در کند که میوجربیات بسایاری از بناکنندفان کلیساا را ووصایف می

وواند از این ویم بنای کلیسااای شااما میباشااند.   انحاپ رشااد دیروان مساایخ در جماعت مساالمان 

خواهید فهرساات کمم بریرد وا دربارۀ اعماپ خودوان صااحبت کنید و در نظر بریرید که می

 در کارهایوان ایجاد کنید.  چه وغییراوی

 

 

 

 

کلمننات مهمی کنن  در این راهنمننا  

 بکار رفت  است:

هامااان ثنمنربنخنش بااه  کالامااه  ایان   :

وریقی بکار رفوه که عیساای برای  

یوحنااا     2- 1:15شااااااافردانش در 

فوید او  ووصااایف کرد. عیسااای می

مانند واک اسااات و شاااافردان مانند 

آید و  ها. "میو " از واک میشاااااخه

ها  شااافردان بیشااور هسااوند. شاااخه

راهاانااماا ایاان  در  کاالاامااۀ دااد  ا  

وولیاد شاااااافردان    "ثمربخش" یعنی

بیشااااور که در ایمان رشااااد کنند و  

و   برنااد  بکااار  را  مساااایخ  وعااالیم 

را   بیشااااوری  جاادیااد  ایمااانااداران 

 شافردسازی کنند. 

: عماپ  یام کاار یاا رفوااری  عمنل

اسات که مروبا  ووساو بناکنندۀ کلیساا 

یاا فرو  بنااکننادفاان کلیساااااا وکرار 

 شود. می

ثمربخش: ر  عمننل  یااا  فوااار  کااار 

آن  نویجااۀ  کااه  کلیسااااااا  بناااکنناادۀ 

 شافردسازی افراد بیشور است.

نام   برای تعاریف بیشتر، ب  واژ  

 مراجع  کنیدی  مایان م الب در  
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 عمل ثمربخش چیست؟

اند  اعمال ثمربخش"، کارها و رفتارهایی هسنتند ک  بسنیاری از بناکنندگان کلیسنا دریافت  "

کن  برای تولیند ثمر  روحنانی نوایمناننان در جمناعنت مسنننننلمنان تننثیرگنذارنندی این نوایمناننان،  

و حتی شنناگردان بیشننتری را تولید  دهند  می  تشننکیلجماعتهای سننالمی را برای شنناگردی  

 ی تشکیل دهندکنند ک  مشارکتهای بیشتری را می

"بهورین" اعماپ یا اعماپ  اند  نه به عنوانووصااایف شاااد   این اعماپ به عنوان "ثمربخش"

کنند. این فهرسات کمم خواهد کرد که مباحثۀ مهمی را حیات  رشاد و وکثیر فراهم می  بلکههای خوب نیساوند   "خوب"  چون فقو اید 

.  اسات  می ساه یثمربخشادر    وعالیم کواب مقددکلیساا و  دربارۀ آنچه بر اسااد وجربیات واقعی بناکنندفان  آغاز کنیم   در ساازمانها و ویمها  

 شما چه چیزی را به این فهرست اضافه خواهید کرد؟

هایی که در اینجا اکر شد   واضخ و مشخص است  اما اینها اعماپ موداوپ ویمها نیسوند. این راهنما به ویم شما کمم شاید فکر کنید اید 

کند که آنچه را که  مهم اسات  درک کنید و شاما را وشاویق میوان  که برای شاما در جماعت  آنچههای جدید را دربارۀ  خواهد کرد که اید 

 دانید با دیرران به اشوراک براارید. می

ووانیم قلب مردم را عوض کنیم. این سااهم خداساات. اما ما نمیهمۀ خدمات حقیقی شااامپ سااهم خدا و سااهم ماساات.    همکاری با خدای

 یم. این سهم ماست.ووانیم انجیپ را اع م کنیم و محبت مسیخ را نشان دهمی

. دندی شاما فرد مانی ا  ۀلی داد   وسا شاانی که خداوند به ا  یاتهی وظ  یهساوند که با اجرا یآنها فقو خادمان   سات؟ی دولُد ک  سات؟ی آخر  اَدُلُد ک

 یادی ز  تی اهمکند  یم یاری که آب  یکسا  ای کارد و یکه م  یرشاد و نمو با خداسات. کسا یعن ی اصاپ کار   یکرد  ول یاری من کاشاوم  اَدُلُد آب 

 (7-5:3 انی کار عمد  با خداست. )اوپ قرنو  ا ی ف یو نمو رشدندارد  در 

 خوانید  لوتا  این چیزها را درک کنید:وقوی این فهرست را می

شاما نباید همۀ عناصار این فهرسات را گوید چ  کار کنیدی  کند، اما ب  شنما نمیاین فهرسنت اعمال ثمربخش را توصنیف می •

وان اسوتاد  کنید و با دعا در نظر بریرید که چه چیزی در شرایو  از شناخت خود از جماعتمانند قانون دنباپ کنید. بلکه باید 

 شما متید خواهد بود. 

این فهرساات کامپ نیساات. کارفران ما همیشااه درحاپ یادفیری هسااوند. وقوی ما درک    کندیاین فهرسننت همیشنن  تیییر می •

 روز رسانی خواهیم کرد.بیشوری از وجربۀ کارفران خود داریم  آن را به

کنند. هر عمپ در رابوه با اعماپ دیرر  ثمربخش این اعماپ از یکدیرر حمایت می  این فهرست باید ب   ور کامل بکار رودی •

 ور خواهد بود.وصا  در یم مقوله. افر اعماپ بیشوری را با یکدیرر بکار ببرید  ویم شما ثمربخشاست  مخص

اینها اعمالی هساوند که به   .دهدنشاان می  عمپ خدا را در ویمها این فهرسات راههای بسایار  کندیاین فهرسنت بر خدا تکی  می •

 عمپ کنند. کار خدا موابقویمها کمم کرد  که 
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 بندیدست 

فروههای مخولتی را ووصاایف     هااند. این مقولهبندی شااد برای وتکر آسااانور دربارۀ این اعماپ ثمربخش  آنها در هشاات مقوله دسااوه

 ر کنند. عناوین به عنوان مرجع هسوند:باید با آن اروباو برقرا خدمت کنند که کارفران زمینمی

 

 عنوان میول   عنوان میول 

 گانجویند جویندگانارتبا  با   جامع  جامع  ارتبا  با

 رهبر رهبرانارتبا  با   ایمانداران ایماندارانارتبا  با 

 ارتبا  سبکهای ارتبا ی  خدا خدا ارتبا 

 کلیساها کلیساهای ثمربخش  تیمها تیمهای ثمربخش

 

 

 

 منظور ما از "کلیسا" چیست؟ 
شاید خوانندگان مختلف با خواندن کلمۀ "کلیسا" نظرات مختلفی در ذهن داشت  باشندی محییان این راهنما از اص ،ش  

کلمۀ  اند، و مفهوع آن با "مشارکت" یا "مشارکت نوایمانان" برای توصیف عبارات محلی کلمۀ کتاب میدسی اکِلسیا استفاد  کرد  
 "کلیسا" یکسان استی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب ا ،عات بیشتر دربار  تحییق و تجزی  و تحلیل درسی ک  اساس این راهنماست، ل فاً ب  بخش "مناب " در مایان راهنما  

 مراجع  کنیدی 
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 کنند تسهیلراهنمای 

 

 نحو  استفاد  از فهرست اعمال ثمربخش

کنندفان به بندی شد  است. راهنمای وسهیپمقوله دسوه  8کند که در  عمپ ثمربخش را ووصیف می 68نموداری است که    8موالب زیر  

رهبری کنید. هدف این مبحگ این اساات که  را با ویم   دربارۀ نحوۀ بکارفیری این اعماپ شااما نشااان خواهد داد که چرونه بحگ و فتورو

 آنهاست و در چه قسموهایی باید رشد کنند. به ویمها کمم کنید وا درک کنند که چه اعمالی نقاو قوت

 

 سازی:آماد  ی1
 

هایی از توصنننیف اعمال ثمربخش را ب  همۀ اعضنننای تیع قبل از جلسننن ، نسنننخ  •

به زمانی را به وتکر دربارۀ این فهرساات اخوصاااص دهند. از آنها بخواهید  بدهیدی  

ویم را در مورد نحوۀ عملکردش در هر عماپ   خواهیادمیاو ع بادهیاد کاه  آنهاا  

 .کنندارزیابی 

 یا

 

اما مومئن شااوید که   ها تهی  کنید و در جلسنن  توزی  کنید،هایی از فهرسننتنسننخ  •

همه زمانی را برای خواندن یا فوش دادن به ووصیتات و وتکر دربارۀ داسخهایشان 

 داشوه باشند. 
 

  خواهید این فهرسنت را بخوانیدیقبل از جلسن  تصنمیع بگیرید ک  با چ  سنرعتی می •

خواهند در هر جلساااه دربارۀ یم مقوله صاااحبت کنند. بعضااای بعضااای ویمها می

ووانید با خواهند همۀ آنها را یکدفعه در یم جلسااۀ ووینی انجام دهند. شااما میمی

 آنها ورویب خاصی ندارند. ای آغاز کنید؛ هر مقوله
 

های  نساخه  یک نفر را انتخاب کنید ک  از مشناهدات و اهداف تیع گزارش تهی  کندی •

که برای   را  هاییاز فهرسات اعماپ ثمربخش داشاوه باشاد  از جمله نساخه  بیشاوری

 ثبت ارزیابی ویم اسوتاد  خواهید کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چ  کسننی باید عمل تسننهیل را 

 انجاع دهد؟

کنند  باید مومئن شااود که وسااهیپ

ووانند نظراوشاااان همۀ اعضاااا می

را مورح کنناد  باه ویم کمام کناد 

نویجااه مومئن کااه  کرد  و  فیری 

شاوند که وصامیمات فزارش شاد  

اساات. در بعضاای ویمها  بهورین 

برای این نقش  رهبر ویم شااخص  

وواند کساای باشااد نیساات  بلکه می

کاه از بیرون دعوت شاااااد   یاا 

 . است عضو دیرری از ویم
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 نحو  معرفی اعمال ثمربخش ی2
 

 با دعا آراز کنیدی •
 

برای   یاین روش متید  ب  تیع معرفی کنیدی  ،دهندا ،  می  این فهرسننترا ک  دربار     یفهرسننت اعمال ثمربخش و دروسنن •

 انجام این کار است:

 
اند  شاناساایی شاد  اسات.  از بررسای هزاران بناکنندۀ کلیساا که در بین مسالمانان کار کرد فهرسات اعمالی اسات که    اعمال ثمربخش،

های خوب نیساوند  اید اند  چون فقو  بناکنندفان کلیساا دریافوند که این اعماپ ثمربخش هساوند. آنها "اعماپ ثمربخش" نامرااری شاد 
اند. این اعماپ به افراد بیشااوری کمم کرد  وا شااافرد شااوند و جنبشااهای  بلکه منجر به مشااارکوهای در حاپ رشااد نوایمانان شااد 

 وشکیپ دهند. انشافردی را در بین جماعت مسلمان 
 

قیق در بین ویمهای باوجربۀ بناکنندۀ کلیسااا این موالعه سااالها ووپ کشااید و شااامپ افرادی از ملوها و سااازمانهای بساایار بود. این وح
خواسات دریابد که ویمهای بناکنندۀ کلیساا  چه اعمالی را به کنند. این ویم وحقیقاوی میانجام شاد  کساانیکه در بین مسالمانان خدمت می

کند وا ملکووش را در بین مسالمانان رشاد دهد  به دیرران کمم کند که وثثیرفاارور نند که خدا اخیرا  اساوتاد  میداعنوان اعمالی می
 عمپ ثمربخش را وشکیپ دادند. 68بعد از وحقیق و وجزیه و وحلیپ  این فهرست آنها باشند. 

 
ووانیم مردم ا نمیکند که راز خدمت را درک کنید. همۀ خدمات حقیقی شاامپ ساهم خدا و ساهم ماسات. ماین فرایند وحقیقاوی کمم می

ووانیم انجیپ را اع م کنیم و محبت مسیخ را نشان دهیم. این سهم ماست. )برای ووصیف این را وبدیپ کنیم. این سهم خداست. اما می
 ووانیم از دیرران بیاموزیم که چه اعمالی در خدموشاان ثمربخش بود مراجعه کنید.( ما می  7-5:3  به اوپ قرنویان ووساو دولد اید 

وواند به ما کمم کند که ثمر بیشاااوری در شااارایو خود داشاااوه باشااایم  درحالیکه ساااهم خود را در دعوت از اسااات. وجربۀ آنها می
 دهیم.دیروی از عیسی انجام می برایمسلمانان 

 
مشااارکوهای  بنایو     دد در این راهنما  "عمپ ثمربخش" یعنی عمپ یا رفواری که برای آغاز مشااارکوهای جدید ایمانداران  رشااد

کارفران در مراحپ مخولف    برای انواع مخولف روابو یهای جدید در جماعت ایمان مسااالمانان وثثیرفاار اسااات. این اعماپ به مقوله
 بندی شد  است.خدمت دسوه

 
در خدمومان   این اسات که از این فهرسات اساوتاد  کنیم و فکر کنیم که نحوۀ عملکرد ویم ما در اساوتاد  از این اعماپ  هدف امروز ما

 کنیم.اید[ ومرکز میای که انوخاب کرد چرونه است و دربارۀ نحوۀ عملکرد بهور خود با آنها صحبت کنیم. امروز بر ]مقوله
 

کند. هیچ ویمی همۀ اعماپ ثمربخش را ندارد. مقایساۀ ویم ما با این فهرسات  ویم ما را با ویمهای دیرر مقایساه نمی  مهع اسنت ک  بدانید
دساوه از اصاولی که برای هدایت خدمت ثمربخش نشاان داد  شاد   متید اسات. این فرصاوی برای ویم ماسات که زندفی  خدمت و یم  

های جدید را در نظر بریریم یا ما را در کاری که مشااااغوپ انجامش وواند به ما کمم کند که اید . این مییماهدافماان را ارزیابی کن 
 کند. هسویم  وشویق می

 

 

 لحظاوی را به ستایت این مقدمه اخوصاص دهید. •

 

 

 

 

 

 



7 
 

 خود صحبت کنید:واکنش دربار  اولین   ی3
 

خواندن یا   بهاید  زمانی را افر فهرسات اعماپ ثمربخش را به همه نداد 

کنیاد  ای کاه روی آن کاار میباه هماۀ ووصاااایتاات مقولاه  ساااادردنفوش  

 اخوصاص دهید. 

فهرسات با یکدیرر  عملکرد بهوری داشاوه  شااید برای فرو  شاما خواندن  

کنند. باشاد. به هرحاپ  مومئن شاوید که همه این ووصایتات را درک می

از نیاازهاای هماۀ افراد در فرو  آفاا  بااشاااایاد و اجااز  نادهیاد کساااای این 

 فرایند را با عجله انجام دهد. 

این فهرساات چه احساااساای دارند و مومئن   در موردآنها بدرسااید که  از  

ه همه برای صااحبت صااادقانه دربارۀ این موضااوع احساااد  شااوید ک

 کنند.راحوی می

 

 هریک از افراد ارزیابی کنند: ی4

در این مقوله چرونه اساات و نظر ویم  اکر شااد   هریم از اعضااای ویم باید به این فکر کنند که نحوۀ عملکرد ویم در هر یم از اعماپ

درباارۀ نحوۀ انجاام این کاار ارزیاابی کنناد. زماانی را باه هریام از افراد اخوصااااااص دهیاد کاه باه ونهاایی این کاار را انجاام دهناد واا را  

خواهد بود  اما مهم اساات که قبپ از بحگ و فتورو بدانید هریم از برای وغییر خودشااان ارزیابی کنند؛ بعدا  در بحگ و فتورو  زمانی 

 د. کنن افراد چه فکری می

 

عملکرد ما چگون    عمل و توصیف  عنوان 
 است؟ 

فااارناد. نررش کاارفر  فرهنا،  احورام می باا نااسااااابو کاارفران ثمربخش باا رفواار م 1جامعۀ 
کناد. کاارفران ثمربخش از  نساااابات باه فرهنا، میزباان  دیغاام قادرومنادی را ارائاه می

جمله دوشااک   لحاظ فرهنری در قلمروهای اصالی فرهنری رفوار مناسابی دارند. از  
نوازی. کلید کار  حساسیت نسبت به محیو  خوراک و مخصوصا  در رابوه با مهمان

 محلی است  نه ضروروا  دایرش قلبی اعماپ محلی.

4 
  
 

 

 هست.  5وا  1در هر خو  جایی برای نوشون "نمر " از 

 کنید.   به راحوی نقاو قوت و ضعف را شناسایی میصورتاین  در

 

 دهد.دهد  یا به ورز ضعیتی انجام مییعنی ویم این عمپ را انجام نمی" 1نمرۀ " •

 دهد." نشاندهندۀ این است که ویم این عمپ را مروبا  و به خوبی انجام می5نمرۀ " •

 " بریرد. 3وواند "دهد  اما باید هدفمندور باشد  میفاهی اوقات این عمپ را انجام می ی کهویم •

 یم عمپ نقوۀ قوت آنهاست یا نقوۀ ضعف.   اعضای ویمکه به اعوقاد بدانید  واکند می این نمر  کمم

فکر هر عضاوی مهم اسات  دد هر یم از اعضاا را وشاویق کنید که صاادقانه مشااهدات و نظراوشاان را مورح کنند. شااید بعضای از 

ن نمر  فقو راهنمایی برای کمم به آفاهی از این اسات که کدام اعضاای ویم نخواهند به ویم نمر  بدهند. آنها را وشاویق کنید که بدانند ای 

 اعماپ به نظرشان نقوۀ قوت و ضعف ویم است. این به همه کمم خواهد کرد که بدانند در کجا باید و ش بیشوری بکنند.
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 کنند: تیع با یکدیگر ارزیابی می ی5

هایوان صااااحبت کنید و با یکدیرر وصاااامیم بریرید که در مورد هر ومرین چه  اکنون زمان آن اساااات که اعضااااای ویم دربارۀ ارزیابی

کند که واقعا  درک کنند نقاو قوت و ضاعتشاان در مقایساه با این به ویم کمم می  این مهمترین بخش از فرایند اسننتیعملکردی دارید.  

 فهرست اعماپ ثمربخش چیست. 

 

این باید یم   اند، اع،ع کنندیای را ک  ب  تیع اختصنناه داد واهید نمر از هر یک از اعضننای تیع بخبا عمپ اوپ آغاز کنید    •

 داسخ کووا  باشد  نه ووضیخ ووینی برای هریم از اشخاص. 
 

افر کسای داساخ موتاووی دارد  اجاز  بدهید که اوپ او صاحبت کند.   ب  هم  فرصنت بدهید ک  نظرشنان را توضنیی دهندیبعد   •

خواهد داساخش را ووضایخ دهد  بوواند این کار را انجام دهد. به یکدیرر فوش کنید و داساخ ه میحوما  اجاز  بدهید هر کسای ک

 این مهمورین بخش از این عمپ است.  یکدیرر را درک کنید 
 

کنید که  به این شاکپ ووافق میشاما    گیری دربار  نحو  نمر  دادن برای اعمال تیع هدایت کنیدیگرو  را ب  تصنمیعدر نهایت   •

هایی از ای که در فهرساات اساات  ووجه کنید و مومئن شااوید که ویم بعدا  نسااخهاین عمپ یم قوت اساات یا ضااعف. به نمر 

 وصمیمات ویم داشوه باشد.
 

شاود.  به زمان ووجه کنید و ساعی نکنید دربارۀ همۀ مساائلی صاحبت کنید که در مباحثه مورح میبه سارا  عمپ بعدی بروید.   •

 جلسات آیند   آنها را یادداشت کنید.در عوض  برای 

 

 های مهع برای بحث و گفتگو:توصی 

در مباحثۀ بعدی به آن شاااود  آن را در فهرسااات ع مت بزنید و  افر عملی منجر به مخالتت جدی در بین اعضاااای ویم می •

 بازفردید.
 

عملکرد ویم خوب نیساات  برابر اساات     کنندکنند عملکرد ویم خوب اساات و افرادی که فکر میافر وعداد افرادی که فکر می •

 ادامه بدهید.ووانید میانرین بریرید و می
 

کنند  موتاوت هساوند  یم ووصایتی برای ویم شاما کاربرد ندارد  آن را رها کنید. ویمهایی که در جماعت مسالمان کار میافر   •

رای بحگ و فتورو بسایار دیچید  باشاند. دد شااید بعضای از ساتایت برای شاما کاربرد نداشاوه باشاند. شااید ساتایت دیرر ب 

 انجام دهید.بهور است  برای ویم کاری را که 
 

ووانند درک موتاووی از بعضاای کند. بعضاای افراد میبه وضااوح بدانید که هر شااخصاای چرونه این ووصاایتات را درک می •

 نامه هست.کلمات داشوه باشند. در دایان این راهنما  یم واژ 
 

شااید بعضای افراد بعد از فوش دادن به دیرران  نظرشاان را دربارۀ نحوۀ عملکرد ویم وغییر دهند. اشاکالی ندارد. کسای را  •

 مجبور نکنید که با اکثریت موافق باشد. 
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 ( تفکر دربار  میول  و تعیین اهداف:6

 

 وقوی صحبت دربارۀ همۀ اعماپ ماکور در مقوله را به دایان رساندید  در خاومه  دربارۀ کپ مقوله با یکدیرر صحبت کنید. 

 

د. همچنین به ی ستایت دایان هر مقوله به ویم شما کمم خواهد کرد که نقاو قوت و ضعتوان را درک کرد  و ووصیف کن 

 وغییراوی باید در خدمت خود ایجاد کنید.کند که فکر کنید چه شما کمم می

 

 

آموزید  چه داساخی بدهد. وصامیمات خود را در اینجا ثبت خواهید ویم شاما به چیزی که دربارۀ اعماپ ثمربخش میوصامیم بریرید که می

 کنید: 

 

 در آنها رشد کنیع؟ تایک باید در اولویت باشد از بین اعمالی ک  در آنها ضعیف هستیع، کداع

1. ___ __________________________________ 
2. _____________________________________ 
3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 
5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

 

 مان را با تیمهای دیگر ب  اشتراک بگذاریع؟هستیع، در کداع مورد باید تجرب از بین اعمالی ک  در آنها قوی 

1. _____________________________________ 
2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 
4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 
6. _____________________________________ 
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 باشد، یادداشت کنیدیبعضی از اهدافتان را ک  بر اساس ارزیابی و تفکرتان برای تیع می

 ودار را مُر کنید:خواهید در اولویت قرار دهید، این نمبرای هر عملی ک  می

 

مای عامااپ مااا  ایان  در  خاواهایام 
 ثمربخش رشد کنیم:

برای انجااام این عمااپ باه چاه  
 منابعی نیاز داریم؟

خواهیم در این چاه زماانی می
 قسموها رشد کنیم؟

چرونه خود را داسااااخرو نرا  
 داریم؟*می

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 خود در میان براارید وا به شما کمم کند که داسخرو باشید.با ناظر یا مربی ویم *اهدافوان را 

 

 دعای خاتم ییی 

 مدر آسمانی، تو از ما دعوت کردی ک  با تو کار کنیع و همۀ ملتها را شاگرد سازیعی 

 کنیع، درس بگیریعی ب  ما کمک کن تا از کسانی ک  در زمین محصول با آنها کار می 

 آوردی کنیع ک  در ملکوت تو ثمر می ما خود را ب  اعمالی متعهد می 

 ب  ما کمک کن تا ثمر  مایدار داشت  باشیع، 

 و شاگردان بیشتری بسازیع تا نجات تو را اع،ع کنند،  

 و ناع تو را ج،ل دهندی 

 آمینی 
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 تحییق عمل ثمربخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست اعمال ثمربخش 
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 جامع میولۀ اعمال ثمربخش: ارتبا  با 

وواند بدون رابوۀ خوب با مسالمانان در جماعوش شاافردان جدید بساازد  این شاامپ قدردانی و احورام به فرهن، محلی یم کارفر نمی

کند که در آن ای ارزیابی میروابو کارفران با مردم را در جامعهاساات. این مقولۀ اعماپ ثمربخش  "اروباو با جامعه" نامید  شااد   و  
به فرهن، محلی دهند  فیرند و ساابم زندفی خود را به ورز مناساابی وفق میدرحالیکه در جامعه درد میکارفران . کنندخدمت می

 خواهند فااشت. احورام 

 

عملکرد  عمپ و ووصیف  عنوان
ما چرونه  
 است؟* 

 گذارندیب  فرهنگ احتراع می ،کارگران ثمربخش با رفتارهای محترمان  1جامعۀ 
. کاارفران ثمربخش از لحااظ  دهادمیرفواار کاارفر نساااابات باه فرهنا، محلی  دیغاام مهمی باه جمااعات  

نوازی عملکرد درساااوی دارند. آنها انوظارات  فرهنری نسااابت به غاا  لباد و مخصاااوصاااا  نحوۀ مهمان
 فاارند  حوی افر همۀ اعماپ محلی را ندایرند.فرهن، جماعت محلی خود را درک کرد  و احورام می

 

 کنند تا انجیل را نشان دهندیب  نیازهای عملی در جامعۀ خود رسیدگی میکارگران ثمربخش  2جامعۀ 
کند که به شااهرت خوبی در جماعت محلی دساات یابند. کارفران اعماپ نیکو غالبا  به کارفران کمم می

دیغام نیکوی مسیخ است؛  دهند که اعماپ نیکوی آنها راهی برای نشان دادن  ثمربخش به وضاوح نشان می
کنند به  کنند که کارفران فقو شاخص خوبی هساوند یا ساعی میدر غیر اینصاورت  افراد محلی فرض می

 شایسوری ماهبی دست یابند.

 

 گذارندیکارگران ثمربخش ب  نیش مردان و زنان در فرهنگ محلی احتراع می 3جامعۀ 
ردان و زناان وجود دارد  در دنیاای مساااالمااناان مهم   و انوظااراوی کاه برای رفواار منقش مردان و زناان

کنند نقش  فاارند  اما ساااعی میاسااات. کارفران ثمربخش به وعلیم کواب مقدسااای این مساااائپ احورام می
 مردان و زنان را در شرایو محلی درک کنند و به این هنجارهای اجوماعی احورام براارند. 

 

 ندی انانگیزبرمیکارگران ثمربخش دعای زیادی را  4جامعۀ 
که به  کساانی کنند که در دعای موعهد و مومرکز برای خودشاان و  کارفران ثمربخش از دیرران دعوت می

وواند به اندازۀ  افراد برای دعا می فیریشاوند که بکارکنند  به آنها بدیوندند. آنها مووجه میآنها خدمت می
 کنند  مهم باشد.دیوسون به ویمهایی که در جماعت محپ خدموشان زندفی میدعوت از افراد برای 

 

 گیرندیکارگران ثمربخش زبان محلی را یاد می 5جامعۀ 
زبان محلی اروباو برقرار کنند  احوماپ بیشااوری دارد که   باووانند آزادانه و به وضااوح  کارفرانی که می

کنند که چه زبانهایی برای جماعوشاااان مهم اسااات   ثمربخش باشاااند. کارفران ثمربخش به دقت ووجه می
همچون زباان قلبی یاا مباادیوی  زباان مقادد یاا دنیوی. باا یاادفیری زباان بکاار رفواه  باه درک عمیقوری از  

 سازند.نها را به ورق بسیاری ثمربخش مییابند و آفرهن، دست می

 

خواهنند خندمنت کننند، بن  شننننننناخنت  کنارگران ثمربخش، قبنل از حرکنت، از تحییق دربنار  جمناعتی کن  می 6جامعۀ 
 برندی ها را در خدمتشان بکار مییابند، و وقتی در زمین محل خدمت هستند، این آموخت دست می

شاااانااساااای )آداب و رسااااوم مردم(   قوماو عاات  از جملاه   خادمات ثمربخش وحات واثثیر انواع فوناافون
  قوم مورد خدموشااانشااناساای )زبان( و واریخ )معاصاار و باسااوانی( اساات. کارفرانی که در مورد  زبان

ور از کسااانی هسااوند که فقو بر برند  ثمربخشهایشااان را در خدموشااان بکار میآموخوهکنند و  وحقیق می
 کنند.انی که در کشور خودشان یا سازمانشان هسوند  خدمت میاساد نظرات خودشان یا نظرات کس

 

 کنندیکارگران ثمربخش رواب  مثبتی با رهبران محلی برقرار می 7جامعۀ 
های ماهبی غیرمسایحی  کارفران به  موصادیان محلی  از جمله شاخصایتبا برقراری روابو محواوانه با 

یابند. کسااانیکه به وور هدفمند با رهبران محلی  دساات میاحورام و جایرا  خوبی در جماعت محلی خود  
 کنند  به احوماپ زیاد ثمربخش خواهند بود. اروباو برقرار می

 

 نمر  بدهید: 5-1*از  

 برد یا در این عمپ ضعیف است.یعنی ویم شما این عمپ را بکار نمی 1

 برد.یعنی ویم شما این ووصیف را مروبا  و به خوبی بکار می 5
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 از خودتان دربار  ارتبا  با جامع  سؤال کنید:

 وواند به من کمم کند که در مورد نحوۀ اروباو با این جامعه و رهبری آن وصمیم بریرم؟ کدام اصوپ در ک م خدا می •

با   امکنم؟ )یا: امیدوارم بعد از یم ساااپ زندفی در آنجا  رابوهام را با جماعت محلی موجود ووصاایف میمن چرونه رابوه •

 جماعت محلی چرونه ووصیف شود؟(

 دهم؟ام نشان میدر نحوۀ زندفیمن چرونه ارزشهای ووصیف شد  در این اعماپ ثمربخش را  •

 کنند؟کنم که این ارزشها را منعکد نمیآیا کاری می •

 ووانم بیشور دربارۀ ارزشهای این جامعه و نحوۀ عملکرد آن یاد بریرم؟در کجا می •

)و همکارانم( باید در زندفی بکار ببریم وا این اعماپ ثمربخش را به وور کاملور در رابوه با این  چه اعماپ خاصاای را من •

 جامعه زندفی کنیم؟
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 عمل ثمربخش: ارتبا  با جویندگانمیولۀ 

کنند انجیپ را در ک م و عمپ منوقپ کنند. اساات که سااعی می رابوۀ بین کارفران و جویندفاناعماپ ثمربخش در این مقوله مربوو به  

خواهد چیزهای اسات. شااید جویند  فقو کسای باشاد که با کنجکاوی می خبر خوش عیسای"  شاخص مسالمانی اسات که دایرای جویند "

 . داشوه باشد او شناخت بیشوری ازخواهد ای داشوه و میبیشوری دربارۀ انجیپ یاد بریرد یا کسی که با عیسی وجربه

آموزند که از هر آنچه  از وریق الرو و ک مشااان به جویندفان میدهند.  کارفران ثمربخش ایمانشااان را در نحوۀ زندفیشااان نشااان می

 کنند  دیروی کنند. دربارۀ حقیقت خدا درک می

 

عملکرد منا   عمل و توصیف  عنوان 
چنننگنننونننن  

 است؟*

 دادن شجاعت دارندیکارگران ثمربخش در شهادت  1جویندگان 
شااااجاعت در شاااارایو موتاوت  متاهیم موتاووی دارد. بعضاااای از کارفران برای زندفی در مکانهای 

ای دیرر نیاز به شاااجاعت دارند وا آشاااکارا دربارۀ  عد  اندازند.را به خور می شاااانخورناک  زندفی 
د و خودشااان و  احویاو نیسااون آمیز صااحبت کنند. کارفران ثمربخش بیخصااومتعیساای در مکانهای 

دانند که برای اع م دیغام مساااایخ  قدرت خدا را  اندازند. اما با شااااجاعت میدیرران را به خور نمی
 دارند  حوی وقوی مخالتوهایی وجود دارد.

 

 کنندیای برای تنیید انجیل دعا میکارگران ثمربخش برای معجزات ب  عنوان نشان  2جویندگان 
اند  مهم بود  اساات. به  بساایاری از مساالمانانی که به عیساای مساایخ ایمان آورد معجزات در کمم به  

شاریر و    حکنند که خدا خوابها  شاتا  آزادی از ارواهمین دلیپ  بسایاری از کارفران ثمربخش دعا می
 آسای دیرری را فراهم کند که حقیقت انجیپ را وثیید کند. های معجز نشانه

 

 کنندیش برای نیازهای دوستانی ک  در حضورشان هستند، دعا میکارگران ثمربخ 3جویندگان 
دهند که به  کارفران ثمربخش با دعا در حضاااور دوساااوانشاااان  نه فقو در خلوت  به آنها نشاااان می

دهند  کارفرانی که با دیرران دعا دهند. مهم نیسااات که خدا چرونه داساااخ مینیازهایشاااان اهمیت می
 دهد و منبع برکت و ودارک است.مان اهمیت میا به نیازهای روزانهدهند که خدکنند  نشان میمی

 

 کنندیهای اجتماعی موجود اع،ع میکارگران ثمربخش، انجیل را از  ریق شبک  4جویندگان 
. نوایمااناانی که  اساااااتور  راحات  مااآورناد  کاار وقوی مردم از جاامعاۀ مساااالماان در یام فرو  ایماان می

  یشاوند که شاهادت وکثیر شاود و شاافرد کنند  باعگ میاع م میشاان خانواد  و جماعو ایمانشاان را با 
 کند.را آسانور می

 

 کنندیکارگران ثمربخش، شاگردسازی جویندگان را ب  عنوان بخشی از فرایند ایمان آوردن آراز می 5جویندگان 
هند شاد. عمپ حکیمانه اشاافردان بال  عیسای نخو  شاوند که همۀ جویندفانکارفران ثمربخش مووجه می

این اسات که محواو باشاید  اما کارفران ثمربخش با کمم به کساانیکه ع قمند هساوند دربارۀ او بشانوند  
 کنند. و از وعالیمش دیروی کنند  از الروی عیسی دیروی می

 

 خدا را در زندگیشان اع،ع کنندیکنند ک  کار کارگران ثمربخش، جویندگان را تشویق می 6جویندگان 
  زنی که سار چا  بود  ب فاصاله دربارۀ عیسای با روساواییان دیرر صاحبت کرد. کارفران 4در یوحنا 

کنناد کاه باه همین شااااکاپ  درباارۀ کاار خادا برای آنهاا  باا دیرران ثمربخش  جوینادفاان را وشااااویق می
 صحبت کنند.  

 

 نمر  بدهید: 5-1*از  

 .است  فیعمپ ضع نیدر ا  ایبرد یعمپ را بکار نم نیشما ا  میو یعنی 1

 .بردیبکار م  یرا مروبا  و به خوب  فیووص نیشما ا  میو یعنی 5
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 از خودتان دربار  ارتبا  با جویندگان سؤال کنید

 فوید؟کند  چه میک م خدا دربارۀ وریقی که ددر خود را به مردم آشکار می •

 کنم؟وریقهایی ایمانم را در بین مسلمانان زندفی میبه چه من اخیرا   •

 دهد؟زندفی من چرونه این ارزشها را از وریق نررش و اعماپ من در زمان حاپ نشان می •

دهد که  وبیعی در زندفی دوسوانم عمپ خواهد کرد؟ به چه وریقهایی اعماپ من نشان میمافوق  وورآیا ایمان دارم که خدا به   •

 م در زندفی دوسوانم معجز  کند؟از خدا انوظار دار

فویاد؟ آیاا من باایاد بیشااااور باه این فکر کنم کاه چاه  فیرد  چاه میک م خادا درباارۀ زماانی کاه مردم را دیروان خود در نظر می •

 شود؟شود یا چرونه یم نتر شافرد عیسی میزمانی یم نتر شافرد عیسی می

 ؟  دی ببرمکندآفا  شوم یا به وریقهایی که خدا در زندفیشان کار می خدا ازدوسوانم  درکووانم بیشور دربارۀ من چرونه می •

کنند؟ من برای کمم به دوساااوانم برای فساااورش  کنم  آن را به دیرران اع م میآیا کساااانیکه ک م خدا را به آنها اع م می •

 ووانم بکنم؟ایمان به خانواد  و دوسوانشان چه کاری می
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 میولۀ اعمال ثمربخش: ارتبا  با ایمانداران

رابوۀ بین کارفر  دیروان جدید عمپ در مورد اروباو با ایمانداران در جامعۀ مسلمانان است. این اعماپ در مورد   14این مقوله  شامپ  
 . عیسی در جماعت مسلمانان است

کند. کارفران ثمربخش نسابت به فرهن، و نیازهای شاخصای  می  این مقوله بر وشاویق هدفمند نوایمانان به دیروی از وعلیم مسایخ ومرکز

القدد و ک م خدا اواعت کنند کنند که از روحدهند. کارفران ثمربخش  نوایمانان را وشاویق میو روابو نوایمانان حسااسایت نشاان می

 و مراقب هسوند که فرضیات خود را وحمیپ نکنند.

ت که با یکدیرر زندفی مسایحی داشاوه باشاید. کارفر ثمربخش  نمونۀ اواعت از مسایخ در ثمربخشای در وربیت شاافردان  نیازمند آن اسا

روابو روزانه با ایمانداران اسات. آنها نحوۀ زندفی در خانه  محپ کار  مدرساه  وجارت  اروباو با جند مخالف  برخورد با موصادیان 

 است که فقو وعلیم دهید. اینموابق ارزشهایوان  متثرور از دهند. روش وربیت شافردان بوسیلۀ زندفی امور و غیر  را نشان می

عملکرد ما   عمل و توصیف  عنوان 
چگون   
 است؟* 

 استی هدفمندشاگردسازی کارگران ثمربخش،  1ایمانداران 
شاافردانش را وعلیم دهید وا از همۀ فرامین او اواعت کنند. شاافردساازی نیاز به زمان عیسای فتت  

کنند که در کارفران ثمربخش به وور هدفمند  شااافردان را راهنمایی و وشااویق میو و ش دارد.  
 بلو  روحانی و اواعت از مسیخ رشد کنند. 

 

 دینتکثیر شو ک  بتوانندکنند تربیت می متناسب با فرهنگ محلی شاگردان را ،کارگران ثمربخش  2ایمانداران 
کنند و وقوی همۀ منابع موردنیاز )ازجمله  کواب اع م میبه احوماپ زیاد ایمانشاااان را شاااافردان  

ساازند.  مقدد  کوابها و ابزارهای صاووی( به صاورت محلی در دساورد باشاد  شاافردان جدید می
کارفران ثمربخش از بکارفیری راهنمای شاافردساازی که باید از خارا از کشاور بیاید  وجهیزات 

درداخت نیسات یا وعالیمی که فقو در جای دیرری ارائه یکی که برای شاافردان محلی قابپ  ون الکور
 کنند.شود  خودداری میمی

 

 کنندیناسب با شرای ، شاگردسازی میتکارگران ثمربخش، دیگران را در محی  م 3ایمانداران 
کنند. آنها کنند  به مکان  زمان و شارایو ووجه میم قات میوقوی کارفران ثمربخش با شاافردان  

فاارد. مث    شااید مناسابور که این عوامپ بر آمادفی و در دساورد بودن شاافرد وثثیر میدانند می
باشاد که خانمها کار شاافردساازی خانمها را در خانه و در ووپ روز انجام دهند. کارفران از هر 

خرید در بازار  یا جلسااه برای موالعۀ  برنامه )بدون  ریزی شااد  یا فرصااوی  به صااورت برنامه
کنند. نهایوا   آنها به دنباپ راههایی هسوند که همزمان با دد( برای شافردسازی اسوتاد  میکواب مق

 بیش از یم شافرد در اروباو باشند. 

 

کنند ک  راههای مناسنبی را برای شنناسنایی خودشنان ب  کارگران ثمربخش ب  شناگردان کمک می 4ایمانداران 
 اینک  ترجیحات خود را تحمیل کنندیعنوان میروان عیسی میدا کنند، بدون 

به   معرفی خودبرای  را کنناد که بهورین را   کارفران ثمربخش به جوینادفان و ایماانداران کمام می
درسند که به شافردان کمم در نظر بریرند. آنها ساتایوی را میشاان عنوان دیرو عیسای در جماعو 

دیرران فرض   درآنهاا این هویات را   را در نظر بریرناد. شاااانااساااااایی  کناد واا وریقهاای موتااوتمی
 فیرند.وصمیم نمیبرای آنها کنند یا نمی

 

کننند کن  راههنایی را برای منانندن در شنننننبکنۀ اجتمناعی  کنارگران ثمربخش بن  ایمناننداران کمنک می 5ایمانداران 
 خود میدا کنندی

مساوحکم با روابو خانوادفی  اجوماعی و ماهبی بسایاری از جویندفان و ایمانداران در جماعوهای  
شااااود  به ساااارعت  کنند. به احوماپ زیاد  وقوی انجیپ از وریق این جماعوها اع م میزندفی می

روابو را کنند که این کارفران ثمربخش  جویندفان و ایمانداران را وشاااویق مییابد. فساااورش می
حتظ کنند  ساتر ایمانشاان را با خانواد  و دوساوان در میان براارند و جویندفان و ایمانداران جدید 

 را با این جماعوها وارد مشارکت کنند.

 

 کنندیکارگران ثمربخش، رواب  سالع با ایمانداران دیگر را تشویق می 6ایمانداران 
ونها افراد در جامعه یا خانواد  نیسوند که از عیسی دیروی   جویندفان و ایمانداران باید بدانند که آنها

کنناد کاه باا اوااعات از فرامین کنناد. کاارفران ثمربخش باه جوینادفاان و ایمااناداران کمام میمی
عهادجادیاد برای محبات  خادمات و احورام باه یکادیرر  در اوحااد زنادفی کنناد. کاارفران ثمربخش باه 
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آورد  غلباه کنناد  فنااهاانی همچون انوقاام  نی کاه جادایی میکنناد کاه بر فنااهااایمااناداران کمام می
 حسادت و غیبت.

 کنندیهدفمند با ایمانداران را مانند عیسی میگیری می کارگران ثمربخش رواب  7ایمانداران 
افود. آنها زمان زیادی را با دانند که شااافردسااازی از وریق رابوه اوتاق میکارفران ثمربخش می

کنند. کارفران شاااان صاااحبت مین کنند. آنها دربارۀ ساااتر ایماجویندفان و ایمانداران سااادری می
ثمربخش راههایی را برای اع م داساوانهای مربووه از کواب مقدد یا وعلیم از زندفی عیسای دیدا 

کنند. هدفشاان این اسات که نشاان دهند ایمانشاان در همۀ قساموهای زندفی مهم اسات و شاافردان می
 کنند که همین کار را انجام دهند.دید را وشویق میج

 

کنند ک  در بکارگیری کتاب میدس در شننرای  خود،  ، ایمانداران را تشننویق میکارگران ثمربخش 8ایمانداران 
 الیدس میروی کنندیاز روش

کاارفران ثمربخش باه جاای اینکاه باه جوینادفاان و ایمااناداران برویناد چروناه کوااب مقادد را درک  
کنناد کاه در وتکر درباارۀ حقیقات کوااب کنناد و بکاار ببرناد  باه جوینادفاان و ایمااناداران کمام می

مقدساااای و بکارفیری آن در شاااارایو خود  از خدا کمم بریرند. آنها جویندفان و ایمانداران را 
 .به آنها کمم خواهد کردکمم بولبند  او خدا وقوی از کنند که اعوماد کنند که وشویق می

 

 کنند ک  ایمانشان را اع،ع کنندیکارگران ثمربخش، ایمانداران را تشویق می 9ایمانداران 
دانند که بخشای از شاافردساازی  شااهد مسایخ بودن اسات. آنها جویندفان و کارفران ثمربخش می

کنند که با دیرران دربارۀ کار خدا در زندفیشااااان صااااحبت کنند. وقوی  ایمانداران را وشااااویق می
هایشااان از کواب مقدد  داسااخ خدا به دعاهایشااان و آموخوهشااان  های اران ب فاصااله آموخوهایماند

 فاارند  احوماپ زیادی دارد که شافردان جدید بسازند. دربارۀ عیسی را به اشوراک می

 

 کنند ک  دلیل ایمانشان را توضیی دهندی، ایمانداران را آماد  میکارگران ثمربخش 10ایمانداران 
شانوند که  مباحثاوی را میکنند  وقوی ایمانشاان را به دیرران اع م میجویندفان و ایمانداران غالبا  
کند. کارفران ثمربخش با کمم به شاافردان برای ووضایخ دییلشاان برای در دلشاان شام ایجاد می

د. هدف  کنن ایمان به عیساااای  اسااااوتاد  از کواب مقدد  شااااواهد علمی یا قرآن  آنها را وقویت می
 کارفران این است که شافرد  ایمانش را درک کند و بدایرد. 

 

دهنند کن  کننند و بن  ایمناننداران تعلیع میکنارگران ثمربخش، الگویی از خندمنت بن  دیگران اراین  می 11ایمانداران 
 دیگران را هع خدمت کنندی

کنناد  نحوۀ زنادفی خادمات میکاارفران ثمربخش  باه وور هادفمناد در فعاالیوهاای روزاناه باه دیرران  
کنند که همین کار را انجام دهند. شااافردان را وشااویق میبه عنوان شااافرد عیساای را ووضاایخ می

دهناد کاه ایماان و اعمااپ نیکو در کناار هم هسااااوناد. باا ورکیاب وعلیم و عماپ  باه  دهناد  ووضاااایخ می
 کویی عیسی را ببیند.نی   کنند که با ایمان در جماعوش زندفی کند وا جماعتشافرد کمم می

 

 کنندیکارگران ثمربخش از روشهای گوناگونی برای شاگردسازی استفاد  می 12ایمانداران 
کنند. مث    یم کارفران ثمربخش برای شااافردسااازی از وجربیات و منابع فونافونی اسااوتاد  می

وجربه کنند و در موالعۀ  فرو  از شااافردان ممکن اساات فیلم عیساای را ببینند  دعا برای شااتا را 
 کواب مقدد شرکت کنند.

 

تشننویق    هسننتند،زمینۀ اسنن،ع  از میش  ی را ک کارگران ثمربخش، تعمید بوسننیلۀ ایمانداران دیگر 13ایمانداران 
 کنندیمی
زمینۀ اساا م و فاهی ورین ساابم وعمید  یم رویداد ونظیم شااد  اساات که ایمانداران از دیشرایج

کنند    وعمید را برفزار نمیدیررکارفران از فرهنرهای  معموی   هد آن باشند.  اوقات جویندفان  شا
دانند که وعمید  حد جماعت در بین ووانند حضاااور داشاااوه باشاااند. کارفران ثمربخش میاما می

ورین عمپ  وعمید ایماندار با فرو  کند. در بین مشااااارکوهای نوظهور  رایجایمانداران را وقویت می
 است.رفون در آب 

 

کنند، روشننننهایی ک  ب  لحاظ  برخورد می  با گنا   کارگران ثمربخش ب  روشننننهای کتاب میدسننننی 14ایمانداران 
 فرهنگی مناسب هستندی

اص ح فنا  و احیا )چنانکه در موی   برای  اصوپ کواب مقدسیکنند که  کارفران ثمربخش درک می
بینی محلی بکار رود. کارفران ووصاااایف شااااد ( باید در فرهن، و جهان  2-1:6و غ ویان  18

ثمربخش باا بکاارفیری وعلیم کوااب مقادساااای  موحرکهاای فرهنا، محلی  همچون آبرو و شاااارم  
عی را در نظر  نقشااااهاای جنساااایوی  معیاارهاای جمااعات  مقاام خاانواد  و واایتاه  و جاایراا  اجوماا

 فیرند.می

 

 :د ینمر  بده 5-1از *

 .است فی عمپ ضع نیدر ا ایبرد یعمپ را بکار نم نیشما ا  میو یعنی 1
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 برد.یبکار م  یرا مروبا  و به خوب  فیووص  نیشما ا  میو  یعنی 5

 

 از خودتان دربار  ارتبا  با ایمانداران سؤال کنید

 دهد؟وعلیمی میکواب مقدد دربارۀ روابو شافردسازی چه  •

آیا این و شاها دویشارر هساوند یا واکنشارر؟ )آیا من کند؟ چه چیزی به بهورین شاکپ و شاهای شاافردساازی مرا ووصایف می •

 شافردسازی را آغاز کنم یا منوظر شوم وا چیزی اوتاق بیتود؟(

)مث  : وجربۀ خدموهای دیرر؟ نمونۀ کارفران چه چیزی بر من وثثیر فااشاوه که از روشاهای شاافردساازی اخیر اساوتاد  کنم؟  •

 ام؟ ( من به چه وریقهایی در نحوۀ شافردسازی دیرران  وحت وثثیر فرهن، خودم بود دیرر؟ کوابها یا منابع دیرر؟

 دهم؟دهد؟ من چه ارزشهایی را نشان نمیها را نشان میآیا روش شافردسازی کنونی من  ارزشهای این بیانیه •

 نم در شافردسازی هدفمندور باشم؟وواچرونه می •

 ووانم در مورد شافردسازی حساسیت بیشوری داشوه باشم؟چرونه می •

دیرران را   ووانند بدون کمم یا منابع مندهند؟ آیا ایمانداران میکنم  به دیرران وعلیم میکه شااافردسااازی می  کسااانی راآیا  •

 ووانند انجام دهند؟یی را نمیشافردسازی کنند؟ آنها بدون کمم یا منابع من چه کارها
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 میولۀ عمل ثمربخش: ارتبا  با رهبران

  انوساااب  آماد  کردن و وکثیر رهبران در کلیسااای نوظهور کاربرد دارد. کارفران ثمربخش  با دقت از اعماپ این مقوله برای انوخاب

ووصایف  کواب مقدد   دررهبران را که  و وربیت کنند. آنها خصاوصایت الهی  شاناساایی کنند وا رهبران را  وعلیم کواب مقدد دیروی می

کنند که در اوایپ ایمان  از درساند: "در این فرهن،  رهبری الهی چرونه اسات؟" آنها رهبران را وشاویق میکنند و می  درک میشاد 

هساوند که افراد را بر اسااد ورجیحات    اخویار بدهند و مراقب  ناساایی شاد ای دارند که به رهبران شابین ایمانداران برخیزند. آنها نقشاه

 فرهنری خود منصوب نکنند.

رهبرانی کاه انوظاار دارناد   (2:2کاارفران ثمربخش باا دیروی از الروی کوااب مقادساااای دولد و وعلیمش باه ویموواائود )دوم ویموواائود  

 سازد.وشویق عویۀ رهبری در دیرران را برای کسانی که وبیعوا  رهبر هسوند  آسان میکنند  دیرران را وربیت کنند؛ وربیت می

عملکرد ما   عمل و توصیف  عنوان 
 چگون  است؟* 

 کنندیتصدیق میکارگران ثمربخش، رهبران نوظهور را در اوایل آراز کلیسای محلی  1رهبران 
کارفران ثمربخش  رهبرانی را که به وور وبیعی در هنرام وشااااکیپ جماعت ایمانی جدید  

کنند. آنها از کسااانیکه ووسااو جماعت شااناسااایی شاادند  حمایت  د  وصاادیق مین شااوظاهر می
رهبری    درباارۀادراک فرهنری خودشاااااان کنناد  باه جاای اینکاه رهبران را بر اسااااااد می

 انوخاب کنند.

 

راهنمننایی می 2رهبران  در عوا دیگران را  کننارگران ثمربخش، رهبرانی را  آنهننا هع  کنن   کنننند 
 کنندیراهنمایی 

کند.  در حاپ رشااااد منوقاپ مییم راهنماا  مهااروهاا  شااااخصاااایات و حکمات را به رهبران 
کنند که دیرران را موابق آنچه در  کارفران ثمربخش  رهبران راهنمایی شااد  را هدایت می

 مایی کنند. ن ووصیف شد   راه 2:2دوم ویمووائود 

 

 کنندیکارگران ثمربخش، رهبری را بر اساس شخصیت الهی تشویق می 3رهبران 
کنند که  را از بین کساااانی انوخاب می شاااانجماعوهای ثمربخش و در حاپ ووساااعه  رهبران 

دهند. کارفران را نشاان می 1و ویوود   3شاخصایت الهی ووصایف شاد  در اوپ ویمووائود 
با جسوجوی رهبران نوظهور با شخصیت الهی  از جماعت حمایت کرد  و آنها را    شثمربخ

 کنند.وشویق می

 

 دهندیکارگران ثمربخش ب   ور هدفمند رهبری را توسع  می 4رهبران 
ووساااعۀ رهبری باید هدفمند باشاااد  اما این غالبا  به وور غیررسااامی اوتاق میتود. کارفران 

کنند  به جای اینکه در ک د  شاااخصااای و وبیعی را فراهم میثمربخش  ووساااعۀ رهبری 
 درد این کار را انجام دهند.

 

 کنندیکارگران ثمربخش از کتاب میدس ب  عنوان منب  اصلی توسعۀ رهبری استفاد  می 5رهبران 
کنند  چون اینها معموی   منابع بیرونی وکیه نمیبه  برای ووسااااعۀ رهبری  کارفران ثمربخش  

ینۀ محلی کاربرد ندارد  انوقاپ آنها آساااان نیسااات و اقودار کواب مقدد را ندارند.  زمدر دیش
ووساعۀ رهبری اساوتاد   از کواب مقدد به عنوان منبع اصالی    در عوض  کارفران ثمربخش

 کنند. این نیازمند درک کامپ فرهن، محلی است. می

 

 دهندی مرورشی را دهند ک  رهبران محلکارگران ثمربخش ترجیی می 6رهبران 
افر وربیات دهناد واا حاد ممکن رهبران محلی را درورش دهناد.  کاارفران ثمربخش ورجیخ می

کنند  امکاندایر نباشاااد  در این رهبرانی که در نزدیکی کلیساااای در حاپ رشاااد زندفی می
ور اساات. وقوی  صااورت  وربیت رهبرانی که در فرهن، و جماعت محلی هسااوند  ثمربخش

شاوند  بازفشات برای آنها دشاوار  برای وعلیم به خارا از محیو محلی فرساواد  میرهبران 
دورور باشد  کمور احوماپ دارد که بازفردند و از  شود. هرچه محپ وعلیمشان از جماعت  می

 نو خود را وفق دهند.

 

 :دینمر  بده 5-1از  *

 .است  فیعمپ ضع نیدر ا  ایبرد یعمپ را بکار نم نیشما ا  میو یعنی 1

 .بردیبکار م  یرا مروبا  و به خوب  فیووص نیشما ا  میو یعنی 5
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 از خودتان دربار  ارتبا  با رهبران سؤال کنید

دهد؟ چه نوع شااخصاایت و خصااوصاایوی باید در رهبران کدام آیه از کواب مقدد دربارۀ رهبری در جماعت ایمانی وعلیم می •

 دوم ویمووائود  و ویوود  جای خوبی برای آغاز است.(باشد؟ )اوپ و دوم دادشاهان  اوپ و 

کنم  چاه وتااووی وجود دارد؟ من باه چاه  بین درک و ابراز وریقهاای رهبری در فرهنا، من و جمااعوی کاه خادمات می •

 وریقهایی باید وتکرم را دربارۀ رهبری وغییر دهم و این وتاووها را در نظر بریرم؟

 دهند؟ام  دیرران را برای رهبری وعلیم میکرد  یم از رهبرانی که با آنها کارکدام •

وواند وغییر وواند وکثیر کند؟ کدام روشها میبرم که وثثیرفاار است و میچه روشهایی را اخیرا  برای ووسعۀ رهبری بکار می •

 ت کنم؟ووانم از منابع محلی حمای کند وا وثثیرفاارور باشد؟ بکارفیری کدام روش را باید مووقف کنم؟ چرونه می

خواهد کدام رهبران را وشااااویق  وربیت و حمایت کنم؟ چه قدمهایی را برای انجام این با ووجه به این نظرات  خدا از من می •

 دارم؟کار برمی
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 میولۀ عمل ثمربخش: ارتبا  با خدا

. کاارفران ثمربخش موعهاد هسااااوناد کاه باه خادا  باه عنوان منبع حیاات و الهاام  نزدیام رابواۀ کاارفران باا خاداساااااتاین بخش مربوو باه  

ووانیم دهند. عیساااای به وضااااوح فتت افر فقو در او بمانیم )اروباو نزدیم(  میباشااااند. این مهمورین کاری اساااات که آنها انجام می

 رو این میو  ماندفا  دهد  ما میوۀ بیشااوری خواهیم داشااتمی  انریزی به مامانیم  او وعدۀ شاارتتدر او میثمربخش باشاایم. درحالیکه  

 (. 7:15خواهد بود )یوحنا 

عملکرد ما چگون    عمل و توصیف  عنوان 
 است؟* 

 کارگران ثمربخش، در ارتبا  نزدیک با خدا هستندی 1خدا  
کنناد کاه  و و ش می  فااارنادمیدر اولویات  باا خادا   را اروبااوشاااااان   کاارفران ثمربخش

کنند  کنند و به او فوش میبیشاااور نسااابت به او داساااخرو باشاااند. با او صاااحبت می
اضاوراب. رابوۀ آنها با خدا بر اسااد رفوار مخصاوصاا  در زمانهای درمشاغله و دُر

 ماهبی نیست  بلکه بر اساد اروباو روزانه و صادقانه با اوست.

 

 کارگران ثمربخش در دعای منظع و همیشگی شرکت دارندی  2خدا  
فویند  دعا  خوا  به صااورت فروهی یا ونها  برای آنها بساایار کارفران ثمربخش می

 دهند.مهم است. آنها زمان و ووجه خود را به دعا اخوصاص می

 

 کنندیکارگران ثمربخش در سختی و رنج مایداری می 3خدا  
 کنند.مانند  در رنج و سخویها دایداری میت محلی خود میکارفران ثمربخش با جماع

 

 :دینمر  بده 5-1از *  

 .است  فیعمپ ضع نیدر ا  ایبرد یعمپ را بکار نم نیشما ا  میو یعنی 1

 .بردیبکار م  یرا مروبا  و به خوب  فیووص نیشما ا  میو یعنی 5

 

 از خودتان دربار  ارتبا  با خدا سؤال کنید

 فوید؟خواهد  چه می ای که از من می ک مش دربارۀ رابوه خدا در  •

 کنم؟زندفی می در اروباو با خدارا های بای من به چه وریقهایی ارزشهای ووصیف شد  در ک م و در بیانیه •

 نم؟"کای اسوتاد  می فیرم؟ چه چیزی در این سهیم است؟ )من از چه بهانه ام را با خدا نادید  میبه چه وریقهایی رابوه  •

 کند؟در دعاهایم باید چرونه رشد کنم؟ چه چیزی برای رشد در این مورد به من کمم می  •

 کند؟ام با خدا وغییراوی ایجاد کنم  این چه وغییری در خدموم ایجاد می افر من در رابوه  •

 ام؟ چه چیزی به من کمم خواهد کرد که در خدموم دایداری کنم؟من چرونه دایداری کرد   •

 دهد؟کنم  دایداری کنم  این چه چیزی را به آنها نشان می خویها با جماعوی که در آن خدمت می در سافر  •
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 یمیولۀ عمل ثمربخش: روشهای ارتبا 

ومرکز   اروباو متثر انجیپونها به فوش و چشام مسالمانان برساد  بلکه به قلبشاان نیز برساد. این مقوله بر  انجیپ نهخواهند  کارفران می

 کند. می

درک شااود. اروباو متثر  اناساات که دیغام درساات فرسااواد  شااود  اما این دیغام باید به درسااوی ووسااو دیرر آناروباو متثر نیازمند 

دهد که انجیپ ووسااو افراد بساایاری شاانید  شااود. این از وریق اع م وم نتر  به د به وریقهای بساایاری اوتاق بیتود و اجاز  میووان می

وواند شود. کارفران ثمربخش از ابزارهای اروباوی که میهای اجوماعی منوقپ میها و شبکهاوتاق میتود که از وریق خانواد   یوریقهای 

برای   شکه ایمانش در حاپ رشااد اساات  بوواند از آنها در و شااهای کنند وا ایمانداران و جماعوی د  اسااوتاد  میبه وور محلی وکثیر شااو

 دسویابی به دیرران اسوتاد  کند.

 وواند شاامپ ارائۀ کواب مقدد در سابکها و قالبهایی باشاد که برای شانوندفان مسالمان  جااب و قابپ قبوپ است. بهاروباو متثر انجیپ می

 دهند.این وریق  کارفران ثمربخش درک خوبی از کواب مقدد و فرهن، محلی نشان می

عملکرد ما   عمل و توصیف  عنوان 
 چگون  است؟* 

کنند ک  ب   از کتاب میدس برای انتیال مییاع خدا اسننتفاد  می  یکارگران ثمربخش از بخشننهای 1ارتبا  
 لحاظ فرهنگی مناسب استی 

کواب مقدد در اع م دیغام خدا مهم اساات. اسااوتادۀ متثر از آن نیازمند درک فرهنری اساات.  
درباارۀ کنناد کاه بخشااااهاایی از کوااب مقادد را کاه  باه جوینادفاان کمام میکاارفران ثمربخش  

مساائپ مربوو به آنهاسات  دیدا کنند. مهم اسات که شاناخت خوبی از کواب مقدد داشاوه باشاید وا 
مروبو کنیاد. این نیاازمناد حکمات خادا نیز مساااااائاپ زنادفی    باابووانیاد حقیقات کوااب مقادساااای را 

 باشد.می

 

کنند، ریر از شننرای ی ک  این  کارگران ثمربخش با اسننتفاد  از زبان قلبی، انجیل را منتیل می 2ارتبا  
 کار مناسب نیستی

  بهورین را  برای انوقااپ معناادار انجیاپ اسااااات. اماا در مواقعی کاه  در اکثر مواقع  زباان قلاب
بیش از یم زبان موداوپ اساات  کارفران ثمربخش در و ش برای درک وریقهایی هسااوند که  

کنند که برای اروباواوشاااان متثرور اساااوتاد  میرود و از زبانی زبان به وور محلی بکار می
 خواهد بود.

 

 کنندیکارگران ثمربخش از  رییهای گوناگون برای اع،ع انجیل استفاد  می 3ارتبا  
کند و همیشااه وثثیرفاارورین انوقاپ انجیپ به همۀ نیازها رساایدفی نمی  از  یم روش مشااخص

فیرند دارد. کارفران ثمربخش یاد می بساوری  شارایوروش نیسات. بهورین روش به شانوند  و  
که از روشهای فونافون و موتاوت اسوتاد  کنند و آنها را به عنوان روشهای مناسب در شرایو  

 موتاوت بکار ببرند.

 

تواند ب   ور محلی تکثیر شنود،  کارگران ثمربخش با اسنتفاد  از ابزارها یا سنبکهایی ک  می 4ارتبا  
 کنندیانجیل را اع،ع می

دساورسای  نیاز   مورد برای اینکه انوقاپ ایمان به راحوی رشاد کند  اعضاا باید به همۀ ابزارهای
کنند داشاوه باشاند. به همین دلیپ  کارفران ثمربخش از سابکهایی برای اع م انجیپ اساوتاد  می

 به راحوی در دسورد جماعت محلی است.که فقو نیازمند ابزارها و منابعی است که 

 

 کارندیمیکارگران ثمربخش ب   ور گسترد   5ا  ارتب
در کجا بیشاااورین میو  را خواهیم داشااات. کارفران ثمربخش  انجیپ را به  دانیم ما از قبپ نمی

کنناد کاه بادانناد در کجاا باه دنبااپ روابو  کنناد و برای حکمات دعاا میافراد زیاادی منوقاپ می
ک م خدا را با زمان ووساعۀ روابو فردی به وعادپ  وری باشاند. آنها زمان اع م  شاخصای جدی

 رسانند.می

 

ای برای اع،ع انجینل اسنننننتفناد   کارگران ثمربخش از م نالعنۀ کتناب میندس ب  عنوان وسنننننیلن  6ارتبا  
 کنندیمی

دهد که خودشااااان حقاایق ک م را کشااااف کنناد. فاهی مواالعاۀ ک م خدا به جوینادفان اجاز  می
خوانناد و درباارۀ مون باه ساااااادفی کوااب مقادد را باا یام جویناد  می اوقاات  کاارفران ثمربخش

کنند. در مواقع دیرر  شاااید داسااوانهای کواب مقدد را بازفو کرد  و سااتایوی را  صااحبت می
 بدرسند وا به جویندفان کمم کنند که دریابند چرونه این داسوانها را در زندفیشان بکار ببرند.

 

  کنندی دهند، اع،ع مینجیل را ب   رییهایی ک  شنوندگانشان ترجیی میکارگران ثمربخش، ا 7ارتبا  
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ساایوها(. بقیه از اروباو  کنند )کوابها  وبهای کوبی زیادی اساوتاد  میبعضای فرهنرها از رساانه
کند که چرونه  فویی  ساااارودها(. اروباوات خوب درک میکنند )قصااااهشااااتاهی اسااااوتاد  می
 کنند.که یاد بریرند و به این وریق اروباو برقرار میدهند شنوندفانشان ورجیخ می

شننناسننند و از آنها ب  عنوان مُلی  کارگران ثمربخش، اصنن ،حات و  رز تفکر اسنن،می را می 8ارتبا  
 کنندیبرای اع،ع انجیل استفاد  می

  اساوتاد  از اصاو حات  کلمات و ورز وتکر موداوپ فرهن، اسا می را  بسایاری از کارفران
کند که نشاااان بدهند چرونه حقیقت کواب مقدسااای  این به کارفران کمم میدانند. ثمربخش می

شابیه به درک سانوی اسا می اسات یا چه وتاووی دارد. کارفران ثمربخش  عباراوی از قرآن را  
 کنند.کنند  اما بر آنها ومرکز نمیاکر می

 

 :دینمر  بده 5-1از  *

 .است  فیعمپ ضع نیدر ا  ایبرد یعمپ را بکار نم نیشما ا  میو یعنی 1

 .بردیبکار م  یرا مروبا  و به خوب  فیووص نیشما ا  میو یعنی 5

 

 از خودتان دربار  روشهای ارتبا ی سؤال کنید

 خدا از چه روشهای اروباوی برای اروباو با قلب من اسوتاد  کرد  است؟ •

دهند؟ این با فرهن، من روشاای را برای انوقاپ حقایق روحانی ورجیخ میکنم به سااراغشااان بروم  چه  جماعوی که سااعی می •

 چه وتاووی دارد؟

 ووانم اعماپ اروباو محلی را برای شهادت انجیپ بازخرید کنم؟من چرونه می •

 ووانم با دقت بیشوری به زندفی دوسوانم فوش کنم وا داسوان آنها و نحوۀ بیانشان را درک کنم؟من چرونه می •

به زبان      از جمله ساتر ایمان خودمرا چه داساوانهاییبهور اسات که  اروباو اسات.    ی  روش متثری برای برقرارفوییقصاه •

 کنم  بدانم؟مسلمانانی که به آنها خدمت می

 و شباهوهای آنها چیست؟انجیپ  اع م روشهای موتاوت •

 کنم؟کنم یا با فروههای بزرفور نیز اروباو برقرار میقرار میبرفردی اروباو آیا کنم؟ اع م می چقدرمن  •
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 میولۀ عمل ثمربخش: تیمهای ثمربخش

فرو  کوچم از افرادی که برای هدف  مقصاد و روش  روشاهای بسایاری برای وعریف "ویم" وجود دارد. یم وعریف متید این اسات:  

. این مقوله  این وعریف را با نُه عملی که ویمهای بنای کلیسای ثمربخش نددان اند که خود را نسبت به آن داسخرو میمشاورکی موعهد شد 

این قوعا  یم ند یم عمپ ثمربخش باشد.  اوو  میبه ونهایی کارکند. کار فروهی  به جای  کنند  ووصیف میدر بین مسالمانان خدمت می

 اما چه چیزی در ویمها به عنوان چیزهای ثمربخش اثبات شد  است؟ عمپ کواب مقدسی است. ویمها  الرویی از بدن مسیخ هسوند.

به ویم کمم   رویا  درمشاورک ویم  دلیپ وجود ویم اسات. شاتافیت  ویمهای ثمربخش  هدف  مقصاد و روش مشاورکی دارند. این "رویای"  

اهادافشاااااان را باا فیض خادا انجاام دهناد. ویمهاای و    ناد  یکادیرر را وقویات کننادن د  بر ضااااروریاات ومرکز کنان کناد کاه باه جلو حرکات کمی

 ور باشند.ثمربخش وادهند اخوصاص می شانکنند  زمانی را به ارزیابی و وغییر ودابیرثمربخش  درحالیکه به جلو حرکت می

عملکرد ما چگون    عمل و توصیف  عنوان 
 است؟* 

 اندیتیمهای ثمربخش با رویای مشترک متحد شد  1تیمها 
اند که هدف و ودبیر مشاورکی دارند. ویمهایی که  ویمهای ثمربخش از اعضاایی وشاکیپ شاد 

کمور ثمربخش هسااااوند  اعضااااای زیادی دارند که به دنباپ اهداف موتاوت هسااااوند؛ بر 
 کنند.های موتاوت یا نوایج موتاوت ومرکز میقومیت

 

 کنندیتیمهای ثمربخش با محبت یکدیگر را بنا می 2تیمها 
فیرند کنند. آنها یاد میبا یکدیرر بنا میرا  کنند  اعضااای ویمهای ثمربخش  روابو حمایت

که به عواایا و و شااااهاای یکادیرر احورام فااشااااواه و آنهاا را وثییاد کنناد  مشااااااجرات را  
 صادقانه برورف کنند و بارهای یکدیرر را حمپ کنند.

 

 تنثیرگذاری دارندیتیمهای ثمربخش، رهبری  3تیمها 
کنند وا آنها در ویمهای سااااالم  رهبران ثمربخش  عوایای مخولف اعضااااا را مدیریت می

 بووانند با یکدیرر برای اهداف ویم عمپ کنند.

 

انجاع  کنند تا این تکلیف را  را تشنویق می  شنانتیمهای ثمربخش، ع ایای مختلف اعضنای 4تیمها 
 دهندی 

کنند که در  کنند و آنها را وشاویق میعوایای مخولف اعضاا را وثیید میویمهای ثمربخش   
ور هسااوند که عوایایشااان به وریقهایی بکار آنها رشااد کنند. اعضااای ویم زمانی ثمربخش

 های دیرر.که در جهت خدمت به رویای ویم باشد وا دروژ باشد رفوه 

 

تنظیع  یق و ا ،عات جدید  تیمهای ثمربخش، روشننننهای خود را بر اسنننناس ارزیابی دق 5تیمها 
 کنندیمی

ویمهاا زماانی ثمربخش هسااااوناد کاه باه وور هادفمناد دیشاااارفات خود را ارزیاابی کنناد. آنهاا 
روشااهای خود را بر اساااد  دهند. را در هنرام ضاارورت وغییر می انشااروشااها و ودابیر

 نند.کوجربۀ موخصصان محلی مولع و و شهای دیرر برای بنای ملکوت خدا ونظیم می

 

تیمهنای ثمربخش، حنداقنل ینک نفر را دارنند کن  در صنننننحبنت بن  زبنان قلبی مهنارت زینادی   6تیمها 
 داردی

دهناد. ویمهاای ثمربخش  یاادفیری زباان قلبی جمااعات محلی خود را در اولویات قرار می
ور شاوند و  کنند که همۀ اعضاا و ش کنند که در زبان محلی روان آنها اومینان حاصاپ می

 اعضایی که مهاروهای زبانی قدرومند و ادراک فرهنری دارند  ارزش قائپ شوند.به 

 

 گیرندیکنند و روز  میتیمهای ثمربخش با یکدیگر دعا می 7تیمها 
دانناد کاه دعاا و روز  باا یکادیرر  مهم اسااااات و زماانی را باه آن ویمهاای ثمربخش می

 دهند.اخوصاص می

 

انتظار دارند ک  هر یک از اعضننای تیع در اع،ع انجیل شننرکت داشننت   تیمهای ثمربخش   8تیمها 
 باشندی

بینند که خدا  همۀ اعضااااای ویم در ویمهای ثمربخش  خودشااااان را به عنوان کساااای می
  اسااااوتاد  کند.  روندمیبه سااااراغش  وواند برای انوقاپ حقیقت و محبوش به قومی که  می

ی روزانۀ موتاووی خواهند داشااات؛ از مادر  اعضاااا  شاااخصااایت  عوایا و وظایف کار
کنناد. اماا هماۀ آنهاا از اروبااواات خود باا کودکاان کوچام فرفواه واا افرادی کاه وجاارت می

کنند. ویمهایی که  جماعت  به عنوان فرصاوی برای آشاکار کردن عیسای مسایخ اساوتاد  می
 .دهندانجام  وکلیف بشارت را اندکیکمور ثمربخش هسوند  انوظار دارند که فقو اعضای 
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تیمهای ثمربخش، ب  اعضننای مؤنث خود ب  عنوان شننرکای ضننروری در خدمت ارزش   9تیمها 
 کنند ک  فعاالن  شرکت داشت  باشندیقایلند و ب  آنها کمک می

ویمهاای ثمربخش نیااز باه زناان برای اع م دیغاام انجیاپ باه زناان در جمااعات مساااالماان را  
را صااارف    شاااانکنند که انرژی و زمان ان در ویم کمم میدهند. آنها به زن وشاااخیص می

ارائۀ عوایایشاان بکنند. ویمهایی که کمور ثمربخش هساوند  اعضاای ماکر  ووساعۀ روابو و  
 بینند. را به عنوان کارفران اصلی می شانویم

 

 :دینمر  بده 5-1از  *

 .است  فیعمپ ضع نیدر ا  ایبرد یعمپ را بکار نم نیشما ا  میو یعنی 1

 .بردیبکار م  یرا مروبا  و به خوب  فیووص نیشما ا  میو یعنی 5

 

 از خودتان دربار  تیع خود سؤال کنید

فوید؟ ویمهای فونافونی در کواب ویم چه میخدا در ک مش دربارۀ نحوۀ وراحی اعضاااای بدن مسااایخ برای عملکرد خوب   •

)مث    جاساوساان در خروا  یوناوان و حمپ کنندۀ سا ح او در اوپ ساموئیپ    مقدد هساوند که وکلیتی برای انجام دادن دارند

 دولد و برنابا و ویمهای فونافون در اعماپ(. ویم ما باید از کدام خصوصیات و ویژفیهای آنها وقلید کند؟

 د؟ن دهیم؟ کدام قسموها نیاز به رشد دارکدام ارزشها را در ووصیف بای در ویم خود نشان می •

 من و همکارانم چه رویایی داد  است؟ ما چقدر با این رویا موافقیم؟ خدا به •

وواند به ما کمم کند که در وشااویق و کنیم؟ چه چیزی میما به چه وریقهایی از عوایا و وواناییهای مخولف خود اسااوتاد  می •

 وقویت یکدیرر عملکرد بهوری داشوه باشیم وا در خدمت وثثیرفاارور شویم؟

کند اوحاد ما را در شااود؟ دشاامن به چه وریقهایی سااعی میمیمانع از رشااد ما در احورام موقابپ و خدمت متثر  چه چیزی   •

 از بین ببرد؟نسبت به یکدیرر را و محبت ما   مسیخ

 ووانم داشوه باشم؟ور شدن  چه عملکرد بهوری میرهبران: من در وثیید اعضای ویم خود و کمم به آنها برای ثمربخش •

 ووانیم این انضباوهای روحانی مهم را با یکدیرر رشد دهیم؟چرونه میبریم؟ ویم بکار می دره دعا و روز  را ما چرون  •
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 میولۀ عمل ثمربخش: کلیساهای ثمربخش

وی از هدف ما این اسااات که جماعهدف ما این نیسااات که فقو انجیپ را اع م کنیم یا شااااهد ورود وعداد اندکی به ملکوت خدا باشااایم. 

نهایوا  جامعۀ خود را وبدیپ کرد  و این کلیسااااهای جدید  شاااوند.  ایماندارانی بنا کنیم که از عیسااای دیروی کرد  و به وور وبیعی وکثیر 

 آورانی را به ملوهای دیرر خواهند فرسواد.دیام

ی کلیساا آغاز هاورین بناکنند. ثمربخشیدهند و زندفیها را وبدیپ مکلیساای محلی  حقیقت  قدرت  شاخصایت و اهداف خدا را نشاان می

ور کنند  و جاابی برای جماعت مسالمان فساورد شاوند. آنها شااهدان دیریریشاد  و به وور قدرومند در فرهن، خودشاان شاناساایی می

شااوند که چه  مووجه نمیغالبا     فرهنرهای موتاوت  هسااوند. شاااید این واضااخ به نظر برسااد  اما همیشااه عمپ موداولی نیساات. کارفران

  وواند وکثیر شود.ای رشد کنند که نمیبیرانه وریقهای وا به دوثثیر براار د بر مشارکت نوظهورووان می روشهای ظریتی

افراد و جامعه را    باید بیاید وا با قدرتایمانداران باید به وضاااوح به جامعۀ مسااالمان اوراف نشاااان دهد که ملکوت خدا    جماعت جدید

کنند  اما غالبا  احسااد  را صارف اشاویاق برای خشانودی خدا می  شاانخبر خیلی خوبی برای مسالمانانی اسات که زندفی  وبدیپ کند. این

 اند. خواهد  قصور ورزید کنند که در آنچه خدا از آنها میمی

مدت ووینی بعد از به    میوۀ و شاهای خدمت ماسات که مشاواقش بودیم. افر به خوبی بردا شاود  این جماعتاین جماعت جدید ایمانی   

دهد و بر فرهنرهاای دیرر باقی خواهد ماند. به وکثیر خودبه خود ادامه خواهد داد  جمااعت را برکت می  بنااکننادفان اولیاۀ کلیساااااا  ورک

 اند.روند که دیغام را نشنید خواند که از آنجا به سرا  کسانی ب خدا  رسوین و بناکنندفان کلیسا را فرامی چوند  فااروثثیر می

عملکرد ما   عمل و توصیف  عنوان 
 چگون  است؟* 

کلیسننننننناهنننای  
 1ثمربخش 

کلیسناهای ثمربخش از کتاب میدس ب  عنوان منب  اصنلی زندگی، رشند و منموریت اسنتفاد   
 کنندی می

شاااوند  کلیساااای ثمربخش کواب مقدد در نظر فرفوه می   کوابهای بسااایاریدر فرهنری که  
مقدد را به عنوان منبع اصاااالی درکش از خدا و نحوۀ زندفی به عنوان دیروان عیساااای در 

 برد. نظر فرفوه و بکار می

 

کلیسننننننناهنننای  
 2ثمربخش 

 کنندیبا استفاد  از حاالت بومی مرستش میکلیساهای ثمربخش، 
کنند که میراگ از موسایقی و حایت دیرر بومی اساوتاد  می   درساوش درکلیسااهای ثمربخش  

در مشارکت در نشسون و نوع غاایی که    کند  از جمله نحوۀ دعافرهنری آنها را منعکد می
 .خورندمیشام خداوند 

 

کلیسننننننناهنننای  
  3ثمربخش 

 کنندیکلیساهای ثمربخش، تعمید را اجرا می
ور شاادن غووها شااود. خوا  ب ووسااو بدن جهانی مساایخ اجرا می وعمید به وریقهای فونافون

دار  وعمید کامپ یا داشاایدن آب  در آغاز سااتر ایمان  یا به عنوان نقوۀ عوف در سااتر دنباله
 یم عمپ موداوپ در کلیسای ثمربخش است.

 

کلیسننننننناهنننای  
 4ثمربخش 

 برقراری ارتبا  با یکدیگر ارزش قایلندی برایکلیساهای ثمربخش 
ثمربخش برای ایجاد اعوماد و حمایت از کلیساااااهای محلی دیرر ارزش قائلند وا کلیساااااهای 

کلیسااهای ثمربخش راههایی را برای انجام بدانند که آنها بخشای از بدن بزرفور مسایخ هساوند. 
کاارهاایی همچون مشاااااارکات باا یکادیرر  وربیات رهبران باا یکادیرر یاا دعاا برای یکادیرر دیادا 

 کنند.می

 

کلیسننننننناهنننای  
 5ثمربخش 

ب  یکدیگر متعهد هسنتند، فرمانهای "یکدیگر" را در  کلیسناهای ثمربخش ب  عنوان خانواد   
 کنندیکتاب میدس اجرا می

فرمان عیسای که "یکدیرر را محبت کنید  همانرونه که من شاما را محبت کردم"  کلیسااها را 
به ساارا  افرادی فراور از خانوادۀ خود رفوه و دیروان دیرر عیساای را کشااد که  به چالش می

به عنوان برادران و خواهران در مساااایخ درک کنند. کلیساااااهای ثمربخش این فرمان را در 
 برند.ابو در جماعوشان بکار میحاپ بنای رو

 

کلیسننننننناهنننای  
 6ثمربخش 

 کنندیکلیساهای ثمربخش، مراسع و اعیاد سنتی را بازخرید می
مراسااام چرخۀ زندفی )همچون ازدواا و ودفین  سااانوهای مربوو به وولد و مرع  و اعیادی 

ای  کند( برای هر جامعهکه رویدادهای فونافونی را در هویت واریخی فرهن، مشااااخص می
مهم هسااوند. به جای رها کردن همۀ ساانوها یا جدایی از مشااارکت در اعیاد ساانوی  کلیساااهای 

 در عیسی بازخرید کنند. ثمربخش به دنباپ راههایی هسوند که آنها را به عنوان ابراز ایمان
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کلیسننننننناهنننای  
 7ثمربخش 

 کنندینوازی میخورند و مهمانکلیساهای ثمربخش، با یکدیگر رذا می
نوازی  آداب و رساوم قابپ احورامی در هر فرهن، اسات. عیسای مشاارکت در غاا و مهمان

دهد که اینها نه ونها راههایی برای دساااویابی به احورام اسااات  بلکه راههایی برای نشاااان می
محبت به یکدیرر و محبت به همسااایران اساات. کلیساااهای ثمربخش به دنباپ برکت دادن به 

نوازی کرن شااااهدی برای محبت مسااایخ از وریق مشاااارکوشاااان و مهمان  دیرران و فراهم
 سخاوومندشان هسوند.

 

کلیسننننننناهنننای  
 8ثمربخش 

کنند ک  ب  لحاظ فرهنگی صنحیی کلیسناهای ثمربخش ب   رییی در شناع خداوند مشنارکت می
 استی

زمینۀ یابند  راهی که در دیشکلیساااهای ثمربخش راهی برای مشااارکت در شااام خداوند می
رود. اما در بساایاری از منوقی اساات. در غرب  معموی  نان و شااراب بکار میفرهنرشااان 

فرهنرها  نان در دساورد نیسات  و شاراب ممنوع اسات. راههای زیادی برای ووزیع عشاا  
 صرف غاا یا به عنوان یم عمپ جدافانه. حینربانی وجود دارد  خوا  در 

 

کلیسننننننناهنننای  
 9ثمربخش 

 کلیساهای ثمربخش ب  دنبال برکت دادن ب  جماعت بزرگترشان هستندی
یکی از راههای نشاااان دادن حقیقت انجیپ و ایجاد اعوماد این اسااات که راههایی برای برکت 

کنند و به دنباپ ن ووجه میدادن به جماعت بیابید. کلیسااااهای ثمربخش به نیازهای جماعوشاااا
فراهم کردن برکت دادن به کسااانی هسااوند که خارا از کلیسااایشااان هسااوند  خوا  از وریق  

 یا وریقهای دیرر. کلینیم دزشکیمدیریت برای مراقبت از کودکان   برنامۀ خوب

 

کلیسننننننناهنننای  
 10ثمربخش 

 کنندیدرستی خدمت میکلیساهای ثمربخش شامل زنانی است ک  از لحاظ فرهنگی ب  
کاه خاداوناد  مردان و زناان را برای شاااارکات در خادمات  ادراک    ربخش باا اینکلیسااااااهاای ثم

زمینۀ فرهنری بکار به دنباپ این هسوند که زنان را به وریقهای مناسب در دیشخواند   میفرا
  شاااید نوازی محدود شااود. در بخشااهای دیررببرند. در بعضاای بخشااها  شاااید این به مهمان

مناسااااب باشااااد که زنان شااااام خداوند را اجرا کنند یا زنان دیرر را در موالعۀ کواب مقدد  
 هدایت کنند.

 

کلیسننننننناهنننای  
 11ثمربخش 

 دهندیکلیساهای ثمربخش، کودکانشان را در مرستش و خدمت شرکت می
باشااند. کلیساااهای ثمربخش نه ونها آیندۀ کلیسااا هسااوند؛ بلکه زمان حاپ کلیسااا نیز می کودکان

دهند و به آنها فرصااوهایی دهند و با الرو به آنها وعلیم میشااان را شاارکت میفعاینه  کودکان 
 دهند که در شافردی از وریق درسوش و خدمت رشد کنند.می

 

کلیسننننننناهنننای  
 12ثمربخش 

کنند ک  ایمانشنان را ب   رییهایی ک  ب  لحاظ  کلیسناهای ثمربخش، اعضنایشنان را تجهیز می
 مناسب و تنثیرگذار است، اع،ع کنندیفرهنگی 

کنند. آنچه در اکثر محیوهای فرهنری ایمانداران  ایمانشاان را به وریقهای بسایاری اع م می
اعضاایشاان را وواند در فرهنرهای دیرر بیتاید  باشاد. کلیسااهای ثمربخش  وثثیرفاار اسات  می

کنند که به وریقهایی این کار یز میکنند که ایمانشااان را اع م کنند و آنها را وجهوشااویق می
 را انجام دهند که برای این شرایو مناسب است.

 

کلیسننننننناهنننای  
 13ثمربخش 

 کنندیکلیساهای ثمربخش، خودشان را مدیریت می
فیرناد. آنهاا کلیسااااااهاای ثمربخش برای هادایات  رهبری  اولویوهاا و اعماالشاااااان وصاااامیم می

فیرند. کارفران مسااائولیت بنا و مدیریت کلیساااایشاااان را به عنوان جماعت ایمان برعهد  می
از رهبری مسااااوقیم    بااشاااانادرهبری  ۀ  باه محض اینکاه رهبران محلی موعادد آمااد   ثمربخش

 چه ممکن است مشورت بدهند یا حمایت کنند.افر کنند اسوتاد  می

 

کلیسننننننناهنننای  
 14ثمربخش 

 کنندی کلیساهای ثمربخش، استفاد  از مولشان را مدیریت کرد  و حسابداری می
خوا  بودجه از منابع بیرانه یا ملی بیاید  کلیسااااهای ثمربخش مساااوقیما  مسااائوپ اساااوتاد  از 

 اسخرو هسوند.ها هسوند و برای نحوۀ بکارفیری آنها د بودجه

 

کلیسننننننناهنننای  
 15ثمربخش 

 شوندیها یا محی های ریررسمی دیگر جم  میکلیساهای ثمربخش ب   ور کلی در خان 
های کلیساای ثمربخش  ووانایی آن برای وکثیر اسات. وقوی یم ورین نشاانهیکی از ضاروری

فیرد  موضاوع مهم برای آنها این اسات که با یکدیرر باشاند  نه جماعت ایمانی جدید شاکپ می
کنند. کلیساااهای ثمربخش معموی  جلسااات در محیوهای غیررساامی اینکه در کجا م قات می

 درسوش یا موالعه در ساخومان خاصی انجام شود. بخواهند به جای اینکه کنند  را وشویق می

 

 :دینمر  بده 5-1از *

 .است فی عمپ ضع نیدر ا ایبرد یعمپ را بکار نم نیشما ا  میو یعنی 1

 .بردیبکار م ی را مروبا  و به خوب فیووص   نیشما ا  میو یعنی 5
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 از خودتان دربار  کلیساها سؤال کنید:

آنها چه وثثیر یا  خواهد بینم؟ خدا می هایی را میدربارۀ رابوۀ بین کلیسای محلی و جماعت اورافشان در ک م خدا چه نمونه  •

 نتوای داشوه باشند؟ 

 بینم؟ من در فهرست اعماپ بای چه ارزشهایی را می  •

 نم که چرونه باشد؟( ککلیسای جدید در جماعت محلی چرونه است؟ )افر هنوز کلیسایی نیست  من وصور می  •

 کنیم که ممکن است به رشد این خصوصیات در کلیسا منجر شود؟ ما چه کار می •

 کنیم که ممکن است کلیسای جدید را از داشون این خصوصیات بازدارد؟ ما چه کار می •
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 نام واژ 

 اند.بکار رفوهلوتا  از این فهرست اسوتاد  کنید وا درک کنید که چرونه این کلمات در این راهنما 

ووصیف کرد. عیسی خودش را به عنوان   2-1:15شافردانش را در یوحنا  بکار رفوه که عیسی ووری  آن : این کلمه  ثمربخش •

کنند  ای که دیروان عیسای وولید میکند. به عنوان بخشای از واک  میو ها ووصایف میواک و شاافردانش را به عنوان شااخه

 ن راهنما  کلمۀ ثمربخش یعنی وولید شافردان بیشور.شافردان بیشور است. دد در ای 

 عمپ  کار یا رفواری است که مروبا  ووسو بناکنندۀ کلیسا یا ویم بناکنندۀ کلیسا وکرار شد  است.: عمل •

 آورد. اند که شافردان بیشوری به بار میعمپ یا رفواری که بناکنندفان کلیسا مووجه شد  :عمل ثمربخش •

 شود.عیسی است یا دیرو عیسی می کسی که دیرو :شاگرد •

 فرایند وشویق و وعلیم به دیرران که چرونه شافرد عیسی شوند. :"شاگردی یا "شاگردسازی •

دیروان عیسای شاوند و مشاارکت ایجاد کنند. مخصاوصاا    واکند به دیرران کمم کند دیرو عیسای که ساعی می  :بناکنند  کلیسنا •

 ت. یم میسیونر.در جماعوهایی که مسیحیان دیرری نیس

شافردان کند  کند و و ش میجماعت مسلمان زندفی میمیسیونر  بناکنندۀ کلیسا  یا هر ایمانداری که در    :کارگر زمین/ کارگر •

 جدیدی بسازد و مشارکوی از ایمانداران در مکانهایی بنا کند که قب   وجود نداشت.

 کند.با راهنمایی هدایت می کسی که ویم بناکنندۀ کلیسا را :کنند تسهیل •

 انجام کاری با یم هدف. سعی در ایجاد یم نویجۀ خاص. :هدفمند •

 جدید  در حاپ رشد  در حاپ شناخوه شدن.نوظهور:  •

آنها  واایمانداران جدید به اندازۀ کافی ایمانداران جدید دیرر را شافردسازی کرد   مشارکت  کند که  به زمانی اشار  می  تکثیر: •

شااوند و شااافردان و مشااارکوهای جدید مشااارکت جدیدی را آغاز کنند. این زمانی اساات که شااافردان و مشااارکوها وکثیر می

 سازند. می
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 رمناب  و م العۀ بیشت

 دسورسی به منابع بسیار ما  لوتا  با این آدرد وماد بریرید: برای او عات بیشور دربارۀ وحقیق عمپ ثمربخش  و 

info@fruitfulpractice.org 

 ن  موالب زیر را بخوانید:هایی از شرایو زمی برای او عات بیشور دربارۀ دیشینۀ اعماپ ثمربخش و نمونه 

کوابخانۀ  ویرایش: دودلی وودِبری )داساِدنا:  و مسایل نوظهور در بین مسلمانان،  از دان  ب  میو : گرایشهای جهانی، اعمال ثمربخش

 (. 2008  ویلیام َکری

 (. 2019ویرایش: ِجین دانیالز  دَم آریند  جیم َهنی )انوشارات ویلیام َکری  ، میو  تا محصول

 

 
 تیع اعمال ثمربخش، برای نظرات شما دربار  این راهنما ارزش قایل استی 

کنید، این چ  کمکی ب  تیع شما کرد، یا چ  تیییری ایجاد خواهید کردی نظرتان را  چ  فکری می مورد این  در ل فاً ب  ما بگویید ک   
 info@vision59.com ب  این ایمیل بفرستید: 
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