 _1کلیسا از طریق روح القدس آغاز می شود.
اعمال رسوالن 11_1 :2

 _2یک کلیسا چیست؟
یک خانواده معنوی
متی 50_46 :12
یک معبد زنده

افسسیان 22_17 :2
بدن مسیح _ افرادی که به عیسی مسیح ایمان دارند،
برای عیسی مسیح با همدیگر همکاری می کنند
و سرشارو پر از روح القدس می شوند.
افسسیان 6_1 :4

 _3یک کلیسا چه کاری انجام می دهد؟
اعمال رسوالن 47_41 :2
آموزش کتاب مقدس
کمک به انسانها
شریک بودن در نان و آئین عشاء ربانی
دعا
رفتن به برنامه پرستش و دعا و ستایش عیسی مسیح
با سرود های مذهبی

شهادت دادن درباره عیسی مسیح
تعمید آنانی که به عیسی مسیح ایمان آورده اند
بنا کردن کلیسا و در کنار همدیگر از آن مراقبت کردن

اتحاد و اشتراک داشتن با سایر مسیحیان
از طریق کالم خدا و عمل و رفتارمان به جهان نشان دهیدم که عیسی مسیح کیست

_4کلیسا در اورشلیم
با عیسی و شاگردان شروع میشود
عید پنطیکاست
پطرس و یعقوب و یوحنا رهبر می شوند
تعقیب کردن باعث میشود که بسیاری از اورشلیم به مکانهای جدید بگریزند و
کلیساهای جدیدی آغاز شود

کمک کردن به کلیسا های دیگر به همراه راه نمایی و پند
سفر به کلیساهای دیگر و آموزش دادن به آنها

 _5کلیسا چگونه رشد می کنند؟
موعظه پیام نجات درباره عیسی مسیح
آموزش کتاب مقدس
دعا برای بیماران _معجزه و نشانه ها
تسلی و آسایش با روح القدس
اعمال رسوالن 43_31 :9
پطرس در لدّه و یافا

 _6انجیل در سراسر امتهای غیر مسیحی پخش می شود
خانه ُکر ِنلیوس در قیصریه
اعمال رسوالن 48_44 ، 5_1 :10
ُکرنِلیوس مردی خداترس و افسر هنگ ایتالیایی بود
یک فرشته برای رفتن و آوردن پطرس به قیصریه
با ُکرنِلیوس صحبت می کند

پطرس تصویر سفره ای از حیوانات نجس و حرام را می بیند
پطرس و ُکر ِنلیوس با هم مالقات می کنند و هر دو درک میکنند
که عیسی می خواهد کلیسایی آغاز شود برای یهودیان
و غیر مسیحیان
خدا هیچ تفاوتی بین انسانها نمی گذارد

 _ 7مکانی برای دعا در کنار رودخانه در فلیپی
اعمال رسوالن 15_11 :16
در جای دعا در کنار رودخانه ای که زنان
خداپرستی در آنجا جمع شده بودن
لیدیه  ،پولس و تیئوتاموس را دعوت می
کند
آنها به موعظه گوش میدهند و او و تمام
اعضای خانه اش قلبهای خود را باز می
کنند و ایمان می آوردند و تعمید می گیرند
یک کلیسا در خانه لیدیه آغاز می شود

 _8زندان در فیلیپی
اعمال رسوالن 34_16 : 16
پولس و سیالس به زندان افتادن
بعد از اینکه یک روح غیبگو را از
یک دختر کنیز بیرون می کنند.

آنها دعا و ستایش و سرود پرستشی می خوانند
زندان باز میشود
نگهبان زندان و کل اعضای خانۀ وی
به عیسی مسیح ایمان می آورند و تعمید می گیرند .

