1. Trồng người La Mã 16:3-5 ví dụ của một nhà thờ ...
..."bất cứ nơi nào-người-đang-làm-cuộc sống"thờ!
nhà ... Như thế nào ít ban nhạc này của tín hữu của bạn xem tác động của các khả
năng không?
Khi Paul đã viết"Đóntiếp và Prisca Aquila, Chúa Giêsu Kitô của tôi đồng nghiệp
trong, ... cũng chào đón các nhà thờ mà là trong nhà củahọ,"ông (và Thiên Chúa qua
ông) đã được rõ ràng kêu gọi ban nhạc này ít người tin một nhàthờ,các cơ thể của
Chúa Kitô, trong slice nhỏ bé của họ về thế giới.
Làm thế nào enlightening nó là tinh thần ảnh này trong môi trường nhà thờ thế kỷ 1
củahọ.Rõ ràng là họ không có bục giảng hoặc pews. Không có lớp học riêng cho các
thiếu niên hoặc trẻ em. Phần lớn của Tân Ước đã không được văn bản nào được nêu
ra và không ai đã đi Bible College! Vì vậy, làm thế nào họ sống ra nguyên tố cơ bản
của cuộc sống nhà thờ với nhau?
Hãy xem xét những câu hỏi này ... sử dụng trí tưởng tượng của bạn để nắm bắt được
sự đơn giản của tập hợp này nhà:
~ Làm thế nào Prisca và Aquila kiếm sống? (Cv 18:03)
~ Làm thế nào lớn là nhà của họ? như đồ nội thất là gì? Có bao nhiêu người phù hợp
trong nhà của họ?
~ Làm thế nào mà họ thờ cúng? Người đệ tử? Truyền giáo? Bộ làm cho những người
khác? Có cộng đồng với nhau? ... Tất cả rất cơ bản và nguyên tố, nhưng vẫn còn là
một biểu thức đơn giản của nhà thờ!
~ Có ai chuẩn bị / đào tạo lãnh đạo khác của họ hơn Paul & Chúa Thánh Linh? (2 Tim,.
02:02 Hành vi 18:2-3)
~ Ai cho phép họ chuyển đổi khu phố của họ bằng cách trồng một biểu thức đơn giản
nhưng chân thành của nhà thờ ở đó?
~ Bao nhiêu chi phí thu thập? Bao lâu đã làm điều này biểu hiện cụ thể của cuộc sốngnhà thờ cuối cùng ở vị trí này? Bao nhiêu đã làm nó làm tốt
Chúng tôi không biết chi tiết các câu trả lời cho những câu hỏi nhưng sự đơn giản này
của nhà thờ là cả hai rõ ràng và bằng cách nào đó làm mới (?và chúng tôi vẫn đang
đọc sách về nó)!

Này cùng một nguyên tố đơn giản theo phong cách của nhà thờ đã thay đổi cuộc
sống trong suốt 2.000 năm ở mọi nền văn hóa, tiểu nhóm, tầng lớp xã hội, và môi
trường chính trị .. nhà thờ ... tưởng tượng tại Trung Quốc, cây bóng mát các nhà
thờ trên các đồng bằng của Argentina, nhà thờ chung cư tại đô thị Mỹ, và như thế
nào về những người Kitô hữu đầu lái thu thập trong hầm

mộ!!Trở thành cơ thể của Chúa Kitô HIS ... Heart, tay, giọng nói, và Từ Bi ... trong
vòng bỏ qua một nhóm bạn biến đổi như thế nào họ sống!!

2. "" nhà thờ bữa ăn ... một ví dụ lây nhiễm của một người La Mã 16:03
-5 Giáo Hội ngày hôm nay
như thế nào ví dụ này có thể được tinh chỉnh để phù hợp với một nhóm bạn bè của
bạn bị bỏ qua?
m...cố vấn mỗi ngườivề hướng mang của mình và thể hiện bạn bè của riêng anh / cô
ấy của chính Thiên Chúa, cuộc hành trình với nhóm... (cuộc sống-sự tham gia truyền
giáo)
e...ănchia sẻ mối quan tâmcuộc sống,, và cầu nguyện cho nhau quanh bàn... (hỗ trợ
tìnhbạn)
mộtáp dụng ... một đoạn trong Thánh Kinh để làm thế nào bạn sống, như là một
nhóm đối thoại... (dựa trên môn đệ vâng lời) ...các nhà lãnh đạo cần phải chọn một
bible qua và hướng dẫn, nhưng không kiểm soát các cuộc đối thoại. Những gì hiện mỗi
câu tiết lộ về: ThiênChúa, tự, những ngườikhác,cuộc sống... ... để cho tất cả chia sẻ
một cách công khai!
L... tình yêu Chúa hết lòng, và những người khác như là(chính mình,... thờ
servanthood)

và

Chỉ cần 2 hoặc 3 người theo Chúa Kitô-(và mạng lưới các mối quan hệ của họ chưa
được tiếp cận) có thể trở thành một "nguyên tố" cơ thể của Chúa Kitô bằng cách sống
trong những 5 vấn đề cơ bản (hoặc giai điệu) của cuộc sống nhà thờ:

Kitô hữu đam mê Nhiều người đang làm cho sự lựa chọn đểsinh loại nhà thờ La Mã
16:3-5 rằng biến đổi hoàn toàn bỏ qua nhóm của bạn bè.
~ Những nhà lãnh đạo không chuyên nghiệp được đào tạo mục sư hay nhà truyền giáo.
~ Họ hỗ trợ mình hoàn toàn bằng một nghề nghiệp cá nhân như một phần của một
phong trào cách mạng để theo Chúa Kitô
"Ben" tỏa nhà.khi ông về, nhà thờ cổ phần cơ thể trẻ của người lớn và gia đình của
mình trong thu thập. Họ bắt đầu đến khoảng 10:00 và đôi khi cũng ở lại qua các bữa
ăn trưa học bổng. Trong vài giờ của họ với nhau họ được hưởng học bổng chia sẻ cuộc
sống, thảo luận Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng, và các dự án Bộ ... thường
trong một chuỗi khác nhau mỗi tuần ... thường tham gia một bữa ăn nhẹ hoặc chơi
break với các trẻ em. Nó rất dễ dàng để mang lại cho bạn bè để đó một nhóm. Mọi
người đều có thời gian để lắng nghe, để cười, và khuyến khích nhau. Không chỉ là
người đến biết Chúa Kitô và trưởng thành trong đức tin của họ, đó là chuyển đổi cách
họsống:!

CÁCH BEGIN "một bữa ăn" nhà thờ Cầu xin Chúa để sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa bạn và
các bạn bè / người quen / người lạ trong người mà ông đã được khuấy lên một khao
khát tâm linh sâu sắc. Hãy cầu nguyện, tìm kiếm, xem, chờ đợi, và chia sẻ cho đến
khi một số đã sẵn sàng để đi với bạn trong nhà thờ này ... nó chỉ mất một vài. Hãy
nhớ rằng, tiếp tục yêu cầu và tin tưởng Thánh Linh của Ngài để kết nối bạn với
những người thân bên phải, và có trái tim của họ mở.
1.

Xin vui lòng không giải quyết cho một câu lạc bộ ấm cúng của "chỉ cho chúng tôi"
Chúa Kitô, người theo... luôn được tìm kiếm / yêu thương / bao gồm cả những
người vẫn còn tìm kiếm HIM! Một số người bắt đầu với bạn này vẫn chưa là Kitô
hữu. Đừng bắt đầu cho đến khi Ngài hướng dẫn bạn đến người hoặc nhóm người
có trái tim (s) Ngài đã được chuẩn bị.
2 . Kế hoạch các bữa ăn được dễ dàng và giản dị... có thể chỉ cần ăn nhẹ ...tập
trung vào Thiên Chúa và các mối quanhệ,không phải thức ăn / nấu / ăn.
3 . Thu thập tại một ngôi nhà, căn hộ, công viên, quán cà phê, vv Sử dụng các bữa
ăn "" ý tưởng chỉ để hướng dẫn bạn thực hiện trong năm vấn đề cơ bản của đời
sống nhà thờ: cuộc sống- sự tham gia truyền giáo, tình bạn hỗ trợ, sự vâng lời dựa
trên môn đệ, servanthood cho người khác (lòng nhân từ và các Bộ, chăm sóc), và
đơn giản nhưng chân thành tôn thờ.
Ở mỗi tập hợp xin Chúa tiếp tục sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa những người tham gia

và nhân dân mà Ngài đã tạo ra một tấm lòng với đói người của Chúa Kitô. Luôn
luôn được xác thực, không bao giờ sai, trong việc chăm sóc cho người khác. Hãy
nhạy cảm với nhu cầu của họ. Hãy mang họ đến bữa ăn với bạn. Không bao giờ
thao tác. Bao gồm và giá trị mỗi một.
4.

5.

6.

7.

8.

Cá nhân cầu nguyện cho Đức Chúa Trời để nâng cao lập một "nội",những người sẽ
làm việc với bạn và sao chép các bữa ăn "" trong nhóm khác. Tìm kiếm để "tái tập
trung" và nhân về mỗi 6 tháng!
Bao gồm các không-có-Kitô hữu trong các bữa ăn "" cho phép họ kinh nghiệm làm
thế nào Chúa Kitô đang làm việc trong cuộc sống của tín hữu ... và được rút ra cho
Ngài tự
Khi bạn ăn quay.mất chia sẻ những gì thực sự đang diễn ra trong cuộc sốngcủa bạn
và hành trìnhvới ThiênChúa.Xin cầu nguyện cho, khuyến khích, và đứng bằng nhau
trong những thăng trầm của cuộc sống
Thờ cúng thánh.thông qua bất kỳ sự kết hợp chia sẻ-tâm của bài hát,, nói thế nào
bạn đã nhìn thấy Thiên Chúa tại nơi làm việc trong tuần này, sự im lặng / awe /
thiên nhiên ... bạn sẽ có được ý tưởng
servanthood.Thực hành bằng cách đáp ứng nhu cầu của bạn bè trong cuộc khủng
hoảng ... người vô gia cư / đói / bất lực / lãng quên / lạm dụng / bị cầm tù ...
những khát người cho "Living Water" ... cho người tham gia cung cấp thực phẩm,
quần áo, đồ dùng học tập, hy vọng, tình yêu, và tình
bạn: thêm!thông tin green@greenchurch.info

