Οδηγός τσέπης για την
ίδρυση νέων εκκλησιών

Επιµελήτρια ύλης
Παµ Άρλαντ
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Παραχωρείται η άδεια για αντιγραφή,
µετάφραση, αναπαραγωγή, διανοµή και
πώληση σε κάθε µέσο.
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Ο στόχος είναι ο
πολλαπλασιασµός
Αν θέλουµε η εκκλησία να αυξηθεί πιο
γρήγορα απ’ ότι ο πληθυσµός, τότε πρέπει
να πολλαπλασιαστούµε.
Αν ένας ευαγγελιστής
µιλούσε για το Χριστό
σε 1000 ανθρώπους
κάθε µέρα και συνέχιζε
να µιλάει για το Χριστό
σε 1000 ακόµα
ανθρώπους κάθε µέρα,
θα χρειάζονταν 37.000
χρόνια για να σωθεί
ολάκερος ο κόσµος.
Από την άλλη, αν οι
µαθητές βγουν έξω και
κάνουν έναν µαθητή
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που, µε τη σειρά του, κάνει άλλους
µαθητές που παράγουν εκ νέου µαθητές
ξανά και ξανά, θα µπορούσαµε να
µεταφέρουµε τα καλά νέα στον κόσµο
ολόκληρο σε 37 χρόνια!

Η καρδιά µας
Είναι απλό
Μπορείς να το κάνεις! Οι αρχές είναι
τόσο απλές που νέος ή µεγαλύτερος,
σπουδαγµένος ή αγράµµατος, της πόλης ή
του χωριού, ντροπαλός ή εξωστρεφής,
έµπειρος ή αρχάριος µπορείς να έχεις
τεράστια επιρροή µε το να ιδρύεις απλές
εκκλησίες που συνεχίζουν να
πολλαπλασιάζονται.
Στην αιχµή του δόρατος
Μπορείς να έχεις τεράστια επιρροή σε
ανθρώπους που είναι µακριά από το Θεό!
Η ίδρυση εκκλησιών που µπορούν να
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πολλαπλασιαστούν έχει καταχωρηθεί,
παγκοσµίως, ως ένας από τους πιο
αποτελεσµατικούς τρόπους να µοιραστείς
τα καλά νέα για το Χριστό.
Πάρε τα χέρια από το τιµόνι
Μπορείς να συµµετέχεις στην ιστορία που
γράφει ο Θεός, την περιπέτεια του
Ευαγγελίου! Από τη στιγµή που κάτι
τέτοιο ξεκινά, δηλαδή εκκλησίες που
ιδρύουν άλλες εκκλησίες, αποκτά µία
δυναµική και µπορεί, εν δυνάµει, να
προκαλέσει µία εκτός ελέγχου κίνηση
ίδρυσης εκκλησιών. Μπορεί εµείς να
είµαστε αυτοί που δε θα έχουµε τον
έλεγχο, όµως το Άγιο Πνεύµα θα έχει τον
πλήρη έλεγχο.
Ευέλικτη και φρέσκια
Μπορείς να το επιχειρήσεις παντού και µε
τον οποιονδήποτε! Απλές εκκλησίες
έχουν ιδρυθεί ανάµεσα σε διάφορες
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ε θ ν ι κ έ ς ο µ ά δ ε ς κα ι π ο λι τ ι σ µ ι κ έ ς
εκφράσεις, όπως σε πανεπιστήµια της
Αµερικής, ανάµεσα σε αναλφάβητους, σε
χωριά στην Αφρική, σε Ασιατικές
µεγαλουπόλεις, σε εταιρείες και σε
καφετέριες. Σε οποιοδήποτε σηµείο
µαζεύονται άνθρωποι, µπορούν να
συναντάνε το Χριστό εκεί και να έχουν
την εκκλησία εκεί.

Με βάση το βιβλίο των Πράξεων
Ζεις τις αρχές της Καινής Διαθήκης. Το
µοντέλο της εκκλησίας που αναπαράγεται
πηγάζει κατευθείαν από το Ευαγγέλιο και
το βιβλίο των Πράξεων. Είναι βιβλικό.
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Πέρα από σένα
Μπορείς να συµµετέχεις σε µία
στρατηγική ευαγγελισµού που είναι
βιώσι µη! Μπορείς να ξεκινήσεις
ιεραποστολικό έργο που ενδυναµώνει
τους ντόπιους να πάρουν τα ηνία από
σένα, ώστε να αποµακρυνθείς από το
πεδίο όσο το δυνατό συντοµότερα.

7

Πέντε βήµατα
1. Προσευχήσου
Προσευχήσου σε σηµείο που να θρηνείς
για τους ανθρώπους. Νήστεψε και
προσευχήσου. Περπάτα και
προσευχήσου. Ζήτα από το Θεό να σου
επιτρέψει να δεις ό,τι βλέπει και να
νιώσεις ό,τι νιώθει. Προσευχήσου να
γίνεις άντρας ή γυναίκα ειρήνης που θα
αγγίζεις την καρδιά και το µιαλό των
ανθρώπων που πλησιάζεις. Προσευχήσου
να κατανοήσεις και να αγαπήσεις τον
πολιτισµό της χώρας. Προσευχήσου ο
Θεός να σου δώσει συγκεκριµένες
στρατηγικές.
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2. Συνάντησε ανθρώπους
Συνάντησε τους ανθρώπους εκεί που
βρίσκονται. Ξόδεψε χρόνο µε αυτούς που
δε γνωρίζουν το Χριστό. Βγες έξω από το
στενό κύκλο των Χριστιανών.
Εναντιώσου στον πειρασµό και τη
συναισθηµατική ανάγκη να εστιάζεις σε
οµαδικά ζητήµατα που απορροφάνε το
χρόνο και την ενέργεια σου. Ψάξε να
βρεις οµάδες ανθρώπων που δεν έχουν
ανάµεσά τους ακόλουθους του Ιησού.
Όταν συναντάς ανθρώπους, µην τους
βγάζεις εκτός της οµάδας τους για να
συναντήσουν τους φίλους σου. Πήγαινε
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εσύ να συναντήσεις τους δικούς τους
φίλους.
3. Κάνε µαθητές
Κάνε µαθητές. Επένδυσε σε ζωές
ανθρώπων. Μην περιµένεις να κάνουν µία
προσευχή για να δεχθούν το Χριστό ή να
πουν ότι θέλουν να Τον ακολουθήσουν
προκειµένου να επενδύσεις σε αυτούς.
“Κάνω µαθητές” είναι ένας άλλος τρόπος
για να περιγράψουµε τον ευαγγελισµό και
τη δηµιουργία ουσιαστικών σχέσεων.
“Κάνω µαθητές" σηµαίνει συστήνω τους
ανθρώπους στον Ιησού µε τέτοιο τρόπο
ώστε να Τον γνωρίσουν προσωπικά και
µετά να µάθουν να Τον αγαπούν και να
Τον υπακούν. Δώσε έµφαση στο προνόµιο
τού να µεταφέρουν το Ευαγγέλιο σε
άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο η
αποστολή του Θεού αποτυπώνεται στο
πνευµατικό τους DNA.
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4. Μαζευτείτε κάπου
Βοήθησε αυτούς που συναντάς και είναι
ανοιχτοί πνευµατικά να βρεθούν µε
άλλους που επίσης εκζητούν το Θεό για
να περάσουν όµορφα, να κάνουν παρέα,
να απολαύσουν κοινά ενδιαφέροντα, να
προσευχηθούν και να µελετήσουν το
Λόγο του Θεού. Κάποιες φορές το
καλύτερο είναι να τους αφήσεις αυτούς
να αποφασίσουν µε ποιους θα
συναντηθούν, που και πότε. Εστίασε στα
λόγια και στις ιστορίες του Χριστού. Μην
περιµένεις να σου πουν ότι θέλουν ν’
ακολουθήσουν το Χριστό πριν βοηθήσεις
τους ανθρώπους να δηµιουργήσουν µία
κοινότητα φίλων. Το να απολαύσετε όλοι
µαζί ένα γεύµα είναι ένας από τους
καλύτερους τρόπους να κτίσει κανείς
κοινότητα. Ο Χριστός είπε ότι όπου είναι
δύο ή τρεις συγκεντρωµένοι στο όνοµά
Του, Αυτός είναι µαζί τους. Αυτό
αποτελεί την “εκκλησία” στην πιο απλή,
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απολύτως αναγκαία µορφή της. Δε
χρειάζεται κάτι περισσότερο για να “είναι
εκκλησία”. Υπάρχουν περισσότερα που
µπορούν να γίνουν, για να κτιστεί µία
υγιής, ζώσα εκκλησία (δες Πράξεις
2:42-47), όµως το να µαζέψεις τους
ανθρώπους µαζί είναι η αρχή της ίδρυσης
αυτής της εκκλησίας.
5. Πολλαπλασιαστείτε
Να έχεις ένα σχέδιο για αύξηση. Από την
αρχή, εκπαίδευσε νέους πιστούς να
πάρουν ευθύνη για τις συναντήσεις και τις
δράσεις εξόρµησης που θα έχετε. Μείνε
στα παρασκήνια όσο το δυνατόν
περισσότερο για να ενθαρρύνεις τους
άλλους να αυξηθούν και να εξασκήσουν
τα πνευµατικά τους χαρίσµατα. Όταν
αυξηθείτε τόσο πολύ που δε θα είναι
εύκολο να είστε κοντά ο ένας στον άλλον,
κάνε ένα σχέδιο προκειµένου να
ξεκινήσεις µία καινούργια συνάθροιση.
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Εργάσου µέσα στα δίκτυα
που έχεις
Ενθάρρυνε του νέους πιστούς να
διατηρήσουν τις σχέσεις τους µε τους
φίλους τους! Αντί να φέρεις εσύ τον νέο
πιστό στον κόσµο σου, πήγαινε και µπες
εσύ στο δικό τους κόσµο. Αντί να τους
συστήσεις σε όλους τους φίλους σου,
πήγαινε και γνώρισε τους δικούς τους
φίλους. Αντί να τους δείξεις τα µέρη όπου
εσύ συχνάζεις, µάθε που συχνάζουν αυτοί
και πήγαινε εσύ εκεί.
Ένα µικρό ποσοστό ανθρώπων
αντιµετωπίζουν σοβαρά ζητήµατα
εθισµού µε αποτέλεσµα να χρειαστεί
όντως να αφήσουν τους παλιούς τους
φίλους. Οι περισσότεροι, όµως, δεν έχουν
ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο. Αναζήτησε
ανθρώπους που θα συστήσουν εσένα και
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τον Ιησού σε ένα καινούργιο δίκτυο
ανθρώπων. Απόλαυσε τη διαδικασία της
γνωριµίας καινούργιων φίλων!

Σκυταλοδρoµίες
διδασκαλίας

Αντί να συγκεντρώνεις ανθρώπους µόνο
γύρω από τον εαυτό σου, δηµιούργησε
σκυταλοδροµίες διδασκαλίας όπως αυτές
αναφέρονται στο Β Τιµόθεου 2:2, “'και
όσα άκουσες από µένα διαµέσου πολλών
µαρτύρων, αυτά παράδωσέ τα σε πιστούς
ανθρώπους, που θα είναι ικανοί και
άλλους να διδάξουν.’
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Παύλος

Εσύ

!

!

Τιµόθεος

Ο µαθητής σου

!

!

Πιστοί άνθρωποι

Ο µαθητής του µαθητή
σου

!

!

Άλλοι

Ο µαθητής του
µαθητή του
µαθητή σου
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Ενδυνάµωσε άλλους
Αντί να οικοδοµήσεις την εκκλησία γύρω
από τη δική σου διακονία, ενδυνάµωσε
άλλους να διακονήσουν µε βάση το
Εφεσίους 4:11-13, “'Kαι αυτός έδωσε
άλλους µεν αποστόλους, άλλους δε
προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές,
άλλους δε ποιµένες και δασκάλους, για
την τελειοποίηση των αγίων, για το
έργο τής διακονίας, για την οικοδοµή
τού σώµατος του Xριστού· µέχρις ότου,
ανεξαίρετα όλοι, να φτάσουµε στην
ενότητα της πίστης, και της επίγνωσης
του Yιού τού Θεού, σε τέλειον άνδρα, σε
µέτρο ηλικίας τού πληρώµατος του
Xριστού”.

16

Μην τους αφήσεις να περιµένουν µέχρι
να έχουν ολοκληρώσει µία σειρά
µαθηµάτων πριν τους απελευθερώσεις και
τους ενδυναµώσεις να βγουν έξω και να
µοιραστούν τον Ιησού µε άλλους. Ο Θεός
χρησιµοποιεί νέα και ανώριµα άτοµα µε
φοβερούς τρόπους. Μην το κάνεις να
φαίνεται σαν να µην µπορούν οι αρχάριοι
να πουν την ιστορία τους µε τον Ιησού σε
άλλους και να τους καλέσουν να Τον
ακολουθήσουν. Αντιθέτως, ενθάρρυνε
τους να µοιραστούν αµέσως την ιστορία
τους µε τους άλλους!
Μεγαλύτερα επίπεδα ανάληψης ευθύνης
έ ρ χο ν τ α ι α ρ γ ό τ ε ρ α , ό µ ω ς π ά ν τ α
αναστοχαζόµαστε µε την εξής ερώτηση,
“ Τι ε ί δ ο υ ς υ π η ρ ε σ ί α µ π ο ρ ώ ν α
εκπαιδεύσω αυτό το άτοµο να κάνει
σήµερα;”

17

Οµάδες µαθητείας
Μέθοδος “Ρωτώ-ΜελετώΔεσµεύοµαι”. Είναι πολύ σηµαντικό να
ακολουθήσεις το µοντέλο που λέγεται
“Ρωτώ-Μελετώ-Δεσµεύοµαι” όταν
συναντιέστε (ονοµάστε το όπως θέλετε να
το ονοµάσετε). Χωρίστε την οµάδα σε
τρεις υποοµάδες και ακολουθήστε µε
πιστότητα το στόχο της κάθε
υποοµάδας. Οι οµάδες αυτές βοηθούν να
τεθούν τα θεµέλια για την πολύ βασική
µαθητεία. Ο σχεδιασµός είναι εύκολος
τόσο να µαθευτεί όσο και να
ακολουθηθεί. Επίσης, είναι πολύ εύκολο
να διδαχθεί σε άλλους.
Ρωτώ (Κάνε ερωτήσεις που κρατούν
τους άλλους υπόλογους και τους
οδηγούν σε σύντοµη λατρεία, φωναχτά,
και σε προσευχή ο ένας για τον άλλο)
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1. Ρώτα, “Πες µας ένα πράγµα για
το οποίο είσαι ευγνώµων”. Μετά
πες, “Ας πάρουµε λίγο χρόνο να
ευχαριστήσουµε το Θεό µε
σύντοµες προσευχές
ευχαριστίας”.
2. Ρώτα, “Υπάρχει κάποια ανάγκη
που θα θέλατε να συµµεριστείτε ή
κάποια αµαρτία που θα θέλατε να
εξοµολογηθείτε;”. Μετά πες, “Ας
προσευχηθούµε σύντοµες
προσευχές ο ένας για τον άλλον”.
3. Ρώτα, “Τι έµαθες στη Βιβλική
µελέτη της προηγούµενης
εβδοµάδας και πώς το εφαρµόζεις
αυτό στη ζωή σου;”
Μελετώ την Αγία Γραφή
Ρώτα τις εξής τρεις απλές ερωτήσεις:
1. Τι µας λέει για τον Ιησού/Θεό;
2. Τι µας λέει για εµάς;
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3. Τι θα κάνουµε γι’ αυτό; Πώς θα
αλλάξει η ζωή µας ως αποτέλεσµα
αυτού που µάθαµε;
Δεσµεύοµαι (να προσεύχοµαι και να
υπακούω)
1. Προσευχήσου. “Με ποια τρία άτοµα
µπορείς να µοιραστείς αυτήν την
αλήθεια;” (κατά προτίµηση άτοµα
που ακόµα δεν έχουν γνωρίσει το
Χριστό). “Ας προσευχηθούµε γι’
αυτούς σε οµάδες των δύο ατόµων”.
2.

Υπάκουσε. “Πώς θα αλλάξει η ζωή
µου ως αποτέλεσµα αυτού που έµαθα
σήµερα εδώ; Θα _______ “
Συµµερίσου την απόφαση σου µε
κάποιον και βεβαίωσε τη δέσµευση
σου αυτή µέσω της προσευχής.

3.

Εξασκήσου. Είναι πολύ σηµαντικό να
ξοδέψετε λίγα λεπτά στο τέλος της
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κάθε συνάντησης για να εξασκηθείτε
στο πως θα συµµεριστείτε αυτήν την
αλήθεια µε τα τρία άτοµα για τα
οποία προσεύχεστε.
Πιθανόν θα προσπαθήσεις να
προσπεράσεις το κοµµάτι αυτό που
ονοµάζεται “Δεσµεύοµαι” ή θα
προσπαθήσεις να βρεις µία δικαιολογία
όσο αφορά το γιατί αυτό το κοµµάτι δεν
είναι κατάλληλο για την οµάδα σου. Αν το
προσπεράσεις, η εκκλησία σου δε θα
αυξηθεί µε τον τρόπο που επιθυµείς.
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Τρία επίπεδα εξουσίας

Αν διδάξεις στους νέους
πιστούς τα τρία επίπεδα
εξουσίας, τότε θα µπορούν
να πάρουν σοφές αποφάσεις για τη ζωή
τους.

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ
Οι εντολές της Καινής Διαθήκης
Υπάκουσε τις εντολές του Θεού χωρίς
επιχειρήµατα, ερωτήσεις ή
διαπραγµατεύσεις. Αυτός είναι ο
Αρχιστράτηγός µας. Μία εκκλησία έχει
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πραγµατικά ιδρυθεί όταν επιτελεί όλες τις
ζωτικές διακονίες που απαιτούνται από το
Χριστό και τους απόστολους Του µέσα
στην Καινή Διαθήκη.

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ
Οι πρακτικές της Καινής Διαθήκης
που δεν αποτελούν εντολές
Ο Χριστιανός έχει την ελευθερία να
ακολουθήσει ή όχι αυτές τις πρακτικές,
δεδοµένου ότι δεν αποτελούν εντολές.
Μην παρεµποδίσεις την εφαρµογή τους,
καθώς οι απόστολοι τις εφάρµοσαν και
τις ενέκριναν.
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3ο ΕΠΙΠΕΔΟ
Συνήθειες χωρίς βάση στην Καινή
Διαθήκη

Μην απαιτήσεις ποτέ την τυφλή υπακοή
σε παραδόσεις. Οι περισσότερες
παραδόσεις είναι καλές. Παρεµπόδισε,
όµως, παραδόσεις που εµποδίζουν την
υπακοή των εντολών της Καινής
Διαθήκης.

Εφτά βασικές εντολές
Δίδαξε στους νέους πιστούς τις εφτά
βασικές εντολές. Ο Ιησούς, στην
πραγµατικότητα, αναφέρθηκε σε 150
εντολές, όµως οι ακόλουθες εφτά είναι
αρκετές για να βοηθήσουν τον πιστό να
µείνει στο σωστό δρόµο. Μπορείτε να
εµβαθύνετε αργότερα.
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1. Να µετανοήσεις (και να
πιστέψεις)
2. Να βαπτιστείς
3. Να συµµετέχεις στo Δείπνο του
Κυρίου (να πάρεις κοινωνία, να
είσαι σε κοινωνία)
4. Να αγαπάς (να συγχωρείς)
5. Να προσεύχεσαι
6. Να δίνεις
7. Να πηγαίνεις
να κάνεις
µαθητές
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Βήµατα ενδυνάµωσης
Να θυµάσαι πάντα ότι η δουλειά σου
είναι να ενδυναµώνεις άλλους και µετά να
προχωρείς. Αυτό το µοτίβο θα σε
βοηθήσει να ακολουθείς τη σωστή
διαδροµή από την αρχή.

Επίδειξη

Κάποιος που είναι πιο έµπειρος σε κάποιο
ζήτηµα ή έχει περισσότερη γνώση δείχνει
στον νέο πιστό πως να κάνει κάτι ή του
µεταφέρει γνώση που θα τον οδηγήσει σε
µεγαλύτερη υπακοή. Ο στόχος όλης της
µαθητείας είναι η υπακοή στις εντολές
του Ιησού.

Υποστήριξη

Τότε ο νέος πιστός υποστηρίζει τον
παλαιότερο σε θέµατα ηγεσίας. Αυτό το
στάδιο µπορεί να ξεκινήσει αµέσως µόλις
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ο νέος πιστός έχει δει τη διδασκαλία στην
πράξη ή έχει εκτεθεί στη διδασκαλία
έστω και µία φορά. Ο παλαιότερος πιστός
ίσως συναντηθεί µε τον νεότερο για να
του διδάξει κάποια περαιτέρω πράγµατα.
Ο νεότερος πιστός δε θα πρέπει να
υποχρεούται να διδάξει το υλικό µε τον
ίδιο τρόπο που ο παλαιότερος το έκανε.
Μην ανησυχείς πάρα πολύ αν ο νέος
πιστός δεν κάνει καλή δουλειά την πρώτη
φορά. Συνέχισε να δουλεύεις µαζί του αν
η καρδιά του είναι ανοιχτή και θέλει να
διδαχθεί.
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Παρατήρηση

Ο παλαιότερος πιστός παρατηρεί τον
νεότερο να ηγείται. Ο παλαιότερος θα
πρέπει να κάνει το καλύτερό του για να
ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του νέου
πιστού. Επίσης θα πρέπει να τον επαινεί
µπροστά στους άλλους για τη
γενναιότητά του να αναλάβει µία
καινούργια υπηρεσία µέσα
στην
κοινότητα. Ο παλαιότερος και ο νεότερος
συναντιούνται µετά και ο παλαιότερος
οικοδοµεί τον
νεότερο δίνοντας
ανατροφοδότηση.

Αποχώρηση

Ο παλαιότερος πιστός αποχωρεί και
συνεχίζει µε µία καινούργια διακονία. Ο
νέος πιστός είναι τώρα έτοιµος να σταθεί
µόνος του µε την ευγενική υποστήριξη
ενός µεγαλύτερου αδελφού χωρίς όµως να
επιστηρίζεται επάνω του. Ο νεότερος και
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ο παλαιότερος πιστός συνεχίζουν αυτήν
τη σχέση, όµως επί ίσοις όροις πια.
Ίσως πάρει αρκετό χρόνο για να περάσετε
από όλα αυτά τα βήµατα (ίσως ένα ή δύο
χρόνια). Ίσως, όµως, πάρει µόνο λίγους
µήνες πριν ο νέος πιστός (ακόµη και ένας
που µόλις δέχθηκε το Χριστό) είναι
ικανός να σταθεί µόνος του. Ο ρυθµός
που θα ακολουθήσεις εξαρτάται καθαρά
από την εκάστοτε περίπτωση. Να
θυµάσαι ότι αυτοί που ακόµα δεν έχουν
πιστέψει µπορούν να µεταδώσουν υγιή
Βιβλική διδασκαλία ακόµα κι αν δεν τα
καταλαβαίνουν όλα ακόµα.
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Μάθε περισσότερα:
Για να παραγγείλεις περισσότερα αντίτυπα
αυτού του εγχειρίδιου, µπορείς να
επικοινωνήσεις µαζί µας!

All Nations Family, Inc.
P.O. Box 55
Grandview, MO 64030
816-216-1353
www.allnations.us
info@allnations.us
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All Nations
allnations.international
allnations.us
europemultiplyteam.com

