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 مقدمه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عیسی ایشان را صدا زد و فرمود، "از من پیروی کنید تا شما را صیّاد مردم کنم"

 ۱:۱۷مرقس                                                                                          

باالترین فرمان روا  داشته باشید، خواهید دید که بر روی یک سمت آن سّکه در بسیاری از کشور ها، اگر شما یک سّکه
او به اولین  ۱:۱۷ی ماست، او پادشاه ماست، در مرقس حک شده است. عیسی فرمان روا آن کشور یا قبلی فعلی

است که عیسی را به عنوان پادشاه و سرور خود میداند و خود را  شاگردانش فرمان داده که از او پیروی کنند. پیرو کسی
                                                     تسلیم او کرده است.                                                                                

کنیم. در رو دیگر سکه در مرقس ای دو رو دارد. در یک رو سکه، عیسی پادشاه ماست، ما از او پیروی میهر سکه
شاگردان است. شما نمیتوانید دو روی  کردن مردم شغل همه   صیدکنیم.  صیداو وعده داده که به ما یاد دهد مردم را  ۱:۱۷

 مردم جدا سازید.  صیدسکه را از هم جدا کنید. شما نمیتوانید پیروی از مسیح را از 

 

   محتوا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                               

 ۲                                                                                          پرسش ۴
                     چرا شاگرد سازی کنیم؟                                                                                                          -۱
                                           رسید؟                                                                                     می به چه کسی -۲
                      چه چیزی گویید؟                                                                                                                -۳
                                                                                      شاگرد میسازید؟                                     چه زمانی -۴

 ۹                                                                                            فرمان ۷

                                                                                         . توبه و ایمان                                                      ۱
                          . غسل و تعمید گرفتن                                                                                                          ۲
                                                                                                                                             . دعا کردن    ۳
                                     . شاگرد سازی                                                                                                      ۴
                           . دوست داشتن                                                                                                                 ۵
                                                                                     . به جا آوردن اشا ربّانی                                         ۶
 . بخشیدن )دادن(۷

 ۱۷                                                                                          مهارت ۴

                       بدست آوردن افراد جدید                                                                                                         -۱
                                                   داستان امید                                                                                          ۷ -۲
                    سه بخش شاگرد سازی                                                                                                             -۳
 های سالمبنا نهادن کلیسا -۴

 ۲۴                                                                                                 بعد

          عیسی مسیح چه چیزی را شروع کرد                                                                                                
 ای مطالعه انجیلبرنامه دوره

 

 

 ۱صفحه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 پرسش ۴
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ۲صفحه 



 های آخر عیسیصحبت
ها را آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: "تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و تمام قوم

دهید. و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را  القدس غسل تعمید شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح
ام اطاعت کنند. مطمئن باشید که هر کجا که بروید، حتا دورترین نقطه دنیا باشید، من همیشه همراه شما که به ایشان داده

 ۸۲:  ۱۸–۲۰متی  هستم."

 

 عیسی مسیح به پیروانش فرمان داد که چه کاری انجام دهند؟

 گذارند.ها ایمان خود را به اشتراک نمیاز مسیحی %۹۸با این وجود 

 سوال در یک ساعت بر روی یک صفحه کاغذ باسخ دهیم. ۴خواهیم به ما می

 سوال پاسخ دهیم در راه پیروی از فرمان مسیح خوب خواهیم بود. ۴اگر بتوانیم به این 

 شاگرد سازی کنیم؟چرا . ۱

 میرسیم؟ چه کسی. به ۲

 میگویید؟ چه چیزی. ۳

 شاگرد میسازید؟ چه زمانی. ۴

  سوال از وب سایت زیر دیدن کنید. ۴برای دیدن این 

www.movements.net/skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳صفحه 

http://www.movements.net/skills


 . چرا؟۱
را  کامال جدیدی نیست، او زندگی که از آن مسیح میگردد، تبدیل به شخص جدیدی میشود. او دیگر آن انسان قبلی کسی

داده است، و  ها از خدائی است که به خاطر فداکاری عیسی مسیح، ما را با خود آشتیآغاز کرده است. تمام این مهربانی
ی را به دیگران نیز برسانیم و ایشان را به سوی لطف الهی رهنمون شویم. پیغام این وظیفه را به ما سپرده تا پیام این آشت

آثار آن را پاک نماید.  و دبخشببا خود فرا میخواند تا گناهان آنها را  ما این است که خدا در مسیح بود و مردم را به آشتی
 ما سفیران مسیح هستیم....

 ۲۱-۱۷: ۵قرنتیان  ۲

 

 

 

 اکتشافات

 هویت جدید ما را توضیح میدهد؟ چه کلماتی

 چگونه این اتفاق افتاد؟

 باشد؟سفیر بودن به چه معنا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴صفحه 



 

 ؟. چه کسی۲

بازگشت و به مردم گفت: بیایید مردی را ببینید که هرچه را  در کنار چاه گذشت و به ده جاآنگاه آن زن کوزه خود را همان
 د. بیرون ریختند تا عیسی را ببینن کنید او همان مسیح باشد؟ پس مردم از دهکه تا بحال کرده ام، به من باز گفت. فکر نمی

 ۳۰-۲۸: ۴یوحنا 

 

 

 چاه را باز گوی کنید. بطور خالصه داستان عیسی و زن سامری در کنار

 رفت؟ . زن به سوی چه کسی

 .چه چیزی به آنها گفت؟

 .بعد از چه مدت پس از دیدن عیسی، او این کار را کرد؟

 . نتیجه چیست؟

 کند:یک مرد صلح طلب دریافت می

 پیغام آور را

 پیغام را

 مأموریت را

 د؟باشی طلبافراد دنیای خویش یک فرد صلح  چگونه میتونیم در برابر

  

 نقشه روابط شما

 نام خدا را بنویسید و یک دایره اطراف آن بکشید.

 شناسید که از خدا دور است؟ به دوستان، همسایه، همکاران و خانواده فکر کنید.را می چه کسی

 یا افرادی را که میدانید از خدا دور هستند شناسایی کنید. هاکه میدانید از خدا دور هستند اضافه کنید. گروه اسم کسانی

 (۲۰: ۱۷کند. )یوحنا که از راه شاگردان به او ایمان آوردند نیز دعا می کسانی عیسی مسیح برای

 

 ۵صفحه 



 چه چیزی؟ -۳
 که این همان مسیح باشد؟ کنیدبیایید مردی را ببینید که هر چه را تا بحال کرده بودم، به من باز گفت. فکر نمی

 ۲۹: ۴یوحنا 

 

 الف. داستان شما

مانند زن در پای چاه، ما نیز نیاز داریم که داستان خود را در میان بگذریم. در اینجا یک طرح است که میتوانید استفاده 
 کنید.

 

 قبل زندگی مقدمه

 

زندگی از زمان  مالقات با عیسی
 مالقات مسیح

 سوال

در  یک زمانی
 من بود که... زندگی

دو گفته که یک یا 
شما را با  زندگی

 بودن مسیح شرح دهد

چگونه به واسطه 
مرگ و رستاخیزی 

او بخشش را دریافت 
کردید و او را 

فرمانروای خود قرار 
 دادید

یک یا دو گفته که 
شما  مسیحی زندگی

 را شرح دهد

 

آیا تا کنون تجربه این 
 چنینی داشتید؟

 

     

     

 

 مثال:

 ارزش است. کردم بینداشتم. فکر می من بود که هیچ امیدی در زندگی زمانی

 من، بخشش را دریافت کردم. او را پادشاه و سرورم قرار دادم. پس به واسطه مرگ مسیح

است که برای  من را از درون و بیرون تغییر داده است و به من یک ارتباط با خودش را داده از آن زمان خداوند زندگی
 همیشه ماندگار است.

 آیا شما تجربه این چنین داشته اید؟

 ثانیه... ۳۰داستان شما در 

 

 ۶صفحه 



 چه چیزی؟-۳
پطرس جواب داد: هر یک از شما باید از گناهانتان دست کشیده، بسوی خدا باز گردید و به نام عیسی تعمید بگیرید تا خدا 

 روح القدس را عطا خواهد فرمود. بخشد. آنگاه خدا به شما نیز این هدیه، یعنی را ب گناهانتان

 ۳۸: ۲اعمال رسوالن 

 

 ب. سه دایره

 شما به یک راه ساده برای در میان گذاشتن کتاب مقدس دارید و دریافت پاسخ.

 یک پول انتخاب کنید: -۱

به خدا نزدیک هستید؟ میتونیم باهم در مورد چطور به خدا نزدیک  کنیدچگونه میتونیم برای شما دعا کنیم؟ احساس می
 شدن را صحبت کنیم؟

 سه دایره -۲

 www.movements.net/3circlesتوضیح در وب سایت                                                       

 سه سوال را بپرسید -۳

 کند؟ گوش کنید و سپس بپرسید.شما را در حال حاضر بهتر توصیف می ام دایره زندگی. کد

 . دوست دارید کجای دایره باشید؟

 کنید؟. آیا در حل حاضر چیزی شما را از پاسخ دادن به عیسی مسیح متوقف می

 گوش کنید. به سه جواب احتمالی -۴

 و بروید. لبخند بزنید     عالقه ندارم -چراغ قرمز -الف

های از عیسی بحث من آمادگی ندارم. پیشنهاد دهید که دوباره قرار مالقات داشته باشید و در مورد داستان -چراغ زرد -ب
 ۱۶داستان امید صحبت کنید. صفحه  ۷کنید. میتوانید از 

 من آماده ام -چراغ سبز -ج

 د اند. از آنها بخواهید که به زبان خود بیان کنند از سه دایره چه فهمی

 . از آنها بخواهید از چیزی که درک کردن در دعا بجا اوند

 ، چه چیزی و چه موقع بروید. با آنها به سراغ چرا ، چه کسی

میتوانند در میان  ها بکشند و از آنها بپرسید که داستان خود را با چه کسیای از عدم. به آنها کمک کنید که نقش ساده
 بگذارند.

                                                                                                آرمان را شروع کنید                                                                                                            ۷دو روز آینده بگذارید و  . یک زمان مالقات دیگر در یکی

  ۷صفحه 
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 ؟چه زمانی -۴
ش را بر دانا است، او مانند مرد عاقلی است که خانه آ شنود و آنها را بجا میاورد، شخصیهر کس که احکام من را می

صخره محکم بنا کرد. هرچه باران و سیل آمد، و بعد و طوفان بر آن خانه ورزید، خراب نشد چون روی صخره ساخته 
ش را بر روی شنود و به آن گوش نمیکند، نادان است، درست مثل مردی که خانه آکه احکام من را می ود. اما کسیشده ب

 صحن و ماسه ساخت.

 ۲۶-۲۴: ۷ متی

 

 اکتشااف

 چه شباهتی بین دو مرد در داستان مسیح وجود دارد؟

 های آنها در چیست؟تفاوت

 چه کاری انجام خواهید داد؟

دعا خواهید کرد؟ فهرست را کجا خواهید  زمانیچه  دعای روزانه
 گذاشت؟
 

 ؟و چه زمانی با چه کسی در میان گذاشتن کتاب مقدس در این هفته
 
 

 تعلیم ایمانداران در این هفته

 

 ؟و چه زمانی چه کسی

 

 فرمان ۷شروع گروه برای 

 

 ، کجا؟، چه زمانیچه کسی

 

 
 

 

 

 

 

 ۸صفحه  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرمان ۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ۹صفحه 



 توبه و ایمان -۱
زندان شد، عیسی به ایالت جلیل آمد تا پیام خدا را به مردم برساند.  پادشاه، به دستور هیردیس بعد، پس از آنکه یحی مدتی
گناهان خود دست  فرمود: زمان موعود فرا رسیده است. بزودی خداوند ملکوت خود را بر قرار خواهد ساخت. پس از او

 بکشید و به این خبر خوش ایمان بیاورید.

 ۱۵-۱۴: ۱مرقس 

 نگاه به عقب -۱

                         حال شما چطور است؟                                                                                                            
                              . آیا چیزی وجود دارد که بخاطرش از خدا شکرگزار باشید؟                                                      

در میان بگذارید؟                                                                          آیا توانستید ایمان خود را به عیسی مسیح با کسی
                                                    دایره را دارمین بگذارید.                                                      ۳تمرین کنید 
که میدانید از عیسی مسیح پیروی نمیکنن دعا کنید.                                                                               برای کسانی

گفت که من را دنبال کنید و عیسی قول داد  ش را صدا زد او به آنهاکه عیسی اولین شاگرد آتصویری از یک نگاه: وقتی
(. عیسی مسیح مرا صدا میزند که پیرو او اشویم و به ما وعده میدهد ۹: ۴ که به آنها یاد دهد که مردم را صید کنند )متی

 مجهز کند. های جدیدشاگرد که ما را برای صید

 . نگاه به باال۲

کلیسا را بکشید که یک تصویری از کلیسای سالم را در تصور  (۲۳حهرا بخوانید و دایره )صف ۴۷-۳۶: ۲اعمال رسوالن  
 ساخت شده. `دستر به توبه کردن و ایمان اوردن` را دارند، داشته باشید. کلیسا با مردمی که از مسیح اطاعت میکنند

                                                      را بخوانید.                                                           ۲۱-۱۷: ۵دوم قرنتیان 
                     متن را به زبان خودتان بازگو کنید.                                                                                            

                                                                                  این متن چه چیزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟         
                  چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد.                                                                                        

اید یاد میگیریم؟                                        سوی خدا باز گشت و ایمان آورده چه چیزی در مورد شخصیت شما که به
 آیا دستوری برای اطاعت کردن یا مثالی برای پیروی کردن دارد؟                                                                    

 ستوری میدهد؟ عیسی مسیح قول میدهد که برای ما چه کار کند؟را بخوانید. عیسی مسیح به ما چه د ۱۷: ۱مرقس 

 . نگاه به جلو۳

(                                                                                          ۶دایره را در میان بگذارید )صفحه ۳تمرین کنید 
خواهید کرد؟                                                                       برای اطاعت از چیزی که یاد گرفته اید در این هفته چه

در میان خواهید گذاشت؟                                                                                                این داستان را با چه کسی
 برای یکدیگر دعا کنید.

 تکلیف

(.                    ۵که در دنیای شما هستند و از خدا دور هستند را کامل کنید )صفحه  : تمرین کشیدن نقش کسانیتکلیف
 ۳( که داستان خود را بنویسید و دفعه بعد آماده باشید که داستان خود را در ۶داستان خودتان استفاده کنید )صفحه  از برگه

 دقیقه یا کمتر درمیان بگذارید.

 

 

 

 

 ۱۰صفحه 



 غسل تعمید -۲
 ها را شاگرد من بسازید و ایشان را به اسم پدر، پسر و روح القدس غسل تعمید دهید.پس بروید و تمام قوم

 (۱۹: ۲۸)متی

  

 نگاه به عقب -۱

                        حال شما چطور است؟                                                                                                            
                           آیا چیزی وجود دارد که بخاطرش از خدا شکرگزار باشید؟                                                         

                                    دعا کنید.                                                                                                                    
                                                                    در میان بگذارید؟      آیا توانستید ایمان خود را به عیسی مسیح با کسی

که میدانید از عیسی مسیح پیروی نمیکنن دعا کنید.                                                                       برای کسانی
 دقیقه بازگو کنید. ۲تمرین کنید داستان خود را در 

 

 باالنگاه به  -۲

                                                              ۴۰-۲۶آیه  ۸داستان را بخوانید: فیلیپ. مرد اتیوپی ، اعمال رسوالن، باب 
                         متن را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                           

              متن داستان چه چیزی در مورد خدا به ما یاد میدهد؟                                                                              
                                               داستان چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                                                

داستان در مورد دستور مسیح برای یاد گرفتن غسل تعمید چه چیزی به ما یاد میدهد؟                                               
                                           آیا دستوری برای اطاعت یا مثالی برای پیروی کردن وجود دارد؟                              

 کند؟های ما در مورد دستور مسیح به غسل تعمید اضافه میاین آیات چه چیزی به دانسته

                                                                                                                             ۱۶-۱۳آیه  ۳باب  متی
 ۴-۳آیه  ۶رومیان باب 

 نگاه به جلو -۳

                   تمرین کنید داستان را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                 
                                                                 در این هفته برای اطاعت از چیزی که یاد گرفتید،چه کار خواهید کرد؟ 

چطور دستور مسیح مبنی بر گرفتن غسل تعمید را اطاعت خواهید کرد.                                                            
 برای یکدیگر دعا کنید.

 بگذارید. شناسید در میانکه می داستان خود را با کسی تکلیف:

  

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۱صفحه 



 

  

 دعا کردن -۳
ای پدر ما که در آسمانی،نام تو مقدس باد، ملکوت تو برقرار گردد. خواست تو آنچنان که در پس شما اینگونه دعا کنید:

بیامرز چنان های ما را دار. خطا ن روزانه ما را نیز امروز به ما ارزانیاسمان  پابرجاست، بر زمین نیز اجرا شود. نا
 چه من نیز آنان که به ما بعدی کرده اند، میبخشید. زیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد از آن توست.

 ۹آیه  ۶باب  متی  

 نگاه به عقب -۱

 

                                حال شما چطور است؟                                                                                                    
         آیا چیزی وجود دارد که بخاطرش از خدا شکرگزار باشید؟                                                                           

                                                                     دعا کنید.                                                                                 
در میان بگذارید؟                                                                    آیا توانستید ایمان خود را به عیسی مسیح با کسی

.                                                                        که میدانید از عیسی مسیح پیروی نمیکنن دعا کنید برای کسانی
نفر از لیست خود دعا کنید.                                                            ۵خود را درمیان بگذارید و برای  نقش ارتباطی

 ( را بکشید.۲۳را بخوانید و دایره کلیسا )صفحه  ۴۷-۳۶: ۲اعمال رسوالن 

 نگاه به باال -۲

                                               ۱۵-۵: ۶ داستان را بخوانید: عیسی به شاگردانش یاد میدهد که چگونه دعا کنند. متی
                                           متن را به زبان خود بازگو کنید.                                                                          

               این متن چه چیزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟                                                                              
                                                                 این داستان چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                         

آیا دستوری برای اطاعت کردن یا مثالی برای پیروی کردن در این داستان وجود دارد؟                                            
                                                                       عیسی به شاگردانش یاد میدهد که دعا کنند.                                

 را به زبان خود باز نویسی کنید. ۱۵-۵: ۶ متی

از تعلیم مسیح در مورد دعا کردن به عنوان راهنما استفاده کنید و با یکدیگر دعا کنید. فقط کلمات را جایگزین نکنید، 
 ا کنید.بجای آن شبیه چیزی که گفت شده دع

 به جلو نگاه کنید -۳

    در این هفته برای اطاعت از چیزی که یاد گرفته اید چه خواهید کرد؟                                                               
                                      در میان خواهید گزاشت؟                                                 داستان را این هفته با چه کسی

دعا کردن را میتوانید یاد دهید، همان طور که مسیح به شاگردانش یاد داد.                                            به چه کسی
 برای یکدیگر دعا گنید

 شناسید درمیان بگذارید.که می دایره را با کسی ۳ تکلیف:

 

 

 

 

 

 ۱۲صفحه 



 

 

 شاگرد سازی -۴
 ها را شگرد من شزید و ایشان را در نام پدر، پسر و روح القدس غسل تعمید دهید.پس بروید و تمام قوم

 ۱۹: ۲۸ متی

 نگاه به عقب -۱

            حال شما چطور است؟                                                                                                            
     آیا چیزی که بخاطر آن بخواهید از خداوند تشکر کنید وجود دارد؟ دعا کنید                                                   

در میان گذشته اید؟                                                                 آیا داستان خود یا داستان عیسی مسیح با کسی
چگونه دستور مسیح را به سخاوت بودن اطاعت کردید؟                                                                            

که از مسیح پیروی نمیکنند دعا کنید.                                                                                    کسانی برای
 را بخوانید و دایره کلیسا را بکشید. ۴۷-۳۷: ۲اعمال رسوالن 

 نگاه به باال -۲

                                                                                ۴۲-۴: ۴داستان را بخوانید: زن سامری از یوحنا 
           داستان را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                            

                                                                              این متن چه چیزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟       
    این متن چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                                                                                

به ما یاد میدهد؟                                                      این متن چه چیزی در مورد دستور مسیح به شاگرد سازی 
 آیا دستوری برای اطاعت یا مثالی برای پیروی وجود دارد؟

 نگاه به جلو -۳

              داستان زن سامری را به زبان خود بگو کنید.                                                                              
درمیان خواهید گذاشت؟                                                 این هفته داستان خود یا داستان خداوند را با چه کسی

 برای یکدیگر دعا کنید.

 کار کنید: خداوند شما را به چه تعهد هایی فرا میخواند؟ ۸بر روی سواالت صفحه  تکلیف:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ۱۳صفحه 



  

 دوست داشتن )عشق ورزیدن( -۵
عیسی جواب داد: خداوند را که خدا توست، با تمام قالب و جان و دلم دوست داشته باش. این اولین و مهمترین دستور 

 است: همسایه خود را دوست بدار، به همان اندازه که خود را دوست میداری. خداست. دومین دستور مهم نیست مانند اولی

 ۳۹-۳۷: ۲۲ متی 

 نگاه به عقب -۱

            حال شما چطور است؟                                                                                                            
                          آیا چیزی که بخاطر آن بخواهید از خداوند تشکر کنید وجود دارد؟ دعا کنید.                             

در میان گذشته اید؟                                                                     آیا داستان خود یا داستان عیسی مسیح با کسی
                           چگونه دستور مسیح را به سخاوت بودن اطاعت کردید؟                                                       

که از مسیح پیروی نمیکنند دعا کنید.                                                                                    برای کسانی
 را بخوانید و دایره کلیسا را بکشید. ۴۷-۳۷: ۲اعمال رسوالن 

 

 نگاه به باال -۲ 

                                                                                       ۴۲-۴: ۴داستان را بخوانید: سامری نیکو از یوحنا 
             داستان را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                          

    این متن چه چیزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟                                                                              
                این متن چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                                                                     

این متن چه چیزی در مورد دستور مسیح به شاگرد سازی به ما یاد میدهد؟                                                        
 آیا دستوری برای اطاعت یا مثالی برای پیروی وجود دارد؟

 

 نگاه به جلو -۳

درمیان خواهید گذاشت؟                                                             این هفته داستان خود یا داستان خداوند را با چه کسی
 برای یکدیگر دعا کنید.

 نفری که برای آنها دعا کردید نشان دهید. ۵از  از خداوند بپرسید که چگونه میتوانید عشق او را به یکی تکلیف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۴صفحه 



 به جا آوردن شام خداوند )اشا ربانی( -۶
را پاره کرد و به ایشان داد و گفت: این بدن من است که در راه شما فدا  ن را برداشت و خدا را شکر نمود و آنسپس نا

دیگر به او داد و گفت: این پیاله، نشان دهند پیمان  ایمیشود. این را بجا من بید آوردید. به همین ترتیب، بعد از شام، پیاله
 تازه خداست که با خون من مهر میشود، خون که برای شما ریخته میشود.

 ۲۰-۱۹: ۲۲لوقا 

 

 نگاه به عقب -۱

                            حال شما چطور است؟                                                                                              
آیا چیزی که بخاطر آن بخواهید از خداوند تشکر کنید وجود دارد؟ دعا کنید                                                         

                        در میان گذشته اید؟                                           آیا داستان خود یا داستان عیسی مسیح با کسی
چگونه دستور مسیح را به سخاوت بودن اطاعت کردید؟                                                                            

                 که از مسیح پیروی نمیکنند دعا کنید.                                                                 برای کسانی
 را بخوانید و دایره کلیسا را بکشید. ۴۷-۳۷: ۲اعمال رسوالن 

 

 نگاه به باال -۲ 

                                                                                       ۴۲-۴: ۴داستان را بخوانید: سامری نیکو از یوحنا 
د.                                                                                                                داستان را به زبان خود بازگو کنی

               این متن چه چیزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟                                                                              
   ن متن چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                                                                                  ای

این داستان در مورد دستور به برگزاری اشا ربانی چه چیزی به ما یاد میدهد؟                                                     
 ستوری برای اطاعت یا مثالی برای پیروی وجود دارد؟آیا د

 سواالت

کنیم؟(                                                                                   چرا ما شام آخر را جشن میگیریم؟ )برگزار می
                                                             باید شام آخر را بجا آورد؟                                      چه کسی

 چگونه باید خود را برای شام آخر آماده سازیم؟

 

 نگاه به جلو -۳

درمیان خواهید گذاشت؟                                                          این هفته داستان خود یا داستان خداوند را با چه کسی
        را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                                   داستان 

                   برای یکدیگر دعا کنید.                                                                                                      
 را برای برنامه ریزی کنید که با سایر ایمانداران اشا ربانی را بجا آورید. زمانی تکلیف:

 

 

 

 

 

 ۱۵صفحه 



 بخشش )دادن( –۷
که میدهید به شما باز خواهد گشت، آن هم با پیمانه پر، لبریز و تکان داده شده. با هر  ایبدهید تا خدا هم به شما بدهد. هدیه

که بدهید با همان دست دریافت خواهید کرد. اگر با دست پر بدهید با دست پر هم دریافت خواهید کرد و اگر با دست  دستی
 دریافت خواهید کرد. بدهید، با دست خالی خالی

 (۶:۳۸عیسی )لوقا 

 نگاه به عقب -۱

                         حال شما چطور است؟                                                                                                            
                                         آیا چیزی وجود دارد که بخاطرش از خدا شکرگزار باشید؟                                           

                                  دعا کنید.                                                                                                                    
گذارید؟                                                                      در میان ب آیا توانستید ایمان خود را به عیسی مسیح با کسی

که میدانید از عیسی مسیح پیروی نمیکنن دعا کنید.                                                                            برای کسانی
ر از لیست خود دعا کنید.                                                          نف ۵خود را درمیان بگذارید و برای  نقش ارتباطی

 ( را بکشید.۲۳را بخوانید و دایره کلیسا )صفحه  ۴۷-۳۶: ۲اعمال رسوالن 

 

 نگاه به باال -۲ 

                                                                                         ۴۴-۴۱: ۱۲داستان را بخوانید: زنی که می بخشد لوقا 
                        داستان را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                            

                                                                                این متن چه چیزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟             
                این متن چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                                                                                

اوتمندانه بخشیدن چه چیزی به ما یاد میدهد؟                                                این داستان در مورد دستور مسیح به سخ
           آیا دستوری برای اطاعت یا مثالی برای پیروی وجود دارد؟                                                                         

 ی به ما یاد میدهد؟این آیات در مورد سخوتندی چه چیز

                                                                                                                                             ۹: ۸دوم قرنتیان 
 ۸-۶: ۹دوم قرنتیان 

 نگاه به جلو -۳

درمیان خواهید گذاشت؟                                                            کسیاین هفته داستان خود یا داستان خداوند را با چه 
                       داستان را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                            

 برای یکدیگر دعا کنید.

کامل کنید. با یک نفر زمان صرف کنید و به دنبال شخص صلحجو  ۱۸لیف: جستجوی شخص صلحجو را در صفحه تک
 بگردید.

 

 

 

 

 

 

 ۱۶صفحه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت ۴
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ۱۷صفحه 



 جستجوی شخص صلح طلب )صلحجو( -۱
 های جدید میرفت.مکانعیسی همواره در حرکت بود. او اغلب با افراد جدید مالقات میکرد و به دیدن 

عیسی به شاگردان خود توضیح میدهد که چگونه با افراد گم شده ارتباط برقرار کنند. عیسی شاگردان  ۱۱-۱: ۱۰در لوقا 
 فرستاد. که عیسی به این اشخاص افراد صلحجو نامید. خود را به دنبال این اشخاص که روحشان آماده  دریافت بود،

 کتاب مقدس بود که وارد شود و در جامعه گسترش پیدا کند.ای برای شخص صلحجو دروازه

 به این مورد ارتباط برقرار کردند و که آنها با رابطه خاصی

                               . پیغام رسان                                                                                                                 ۱
                                   . پیغام                                                                                                                      ۲
 . مأموریت را پذیرفتند.۳

 

 را بخوانید و جدول زیر را پر کنید. ۱۱-۱: ۱۰لوقا 

 

 نجام میدهدپیام آور ا

 

 شخص صلحجو انجام میدهد

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 را به میان مردم بروید و دعا کنید. این هفته یک مخاطب پیدا کنید که با او زمانی

 

 

 

 

 

 

 ۱۸صفحه 



 هفت داستان امید -۲
و آنها آمادگی ندارند که عیسی مسیح ا دریافت کنند )چراغ زرد( به آنها  در میان گذاشته اید اگه سه دایره را با کسی

از کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح با آنها داشته  هاییپیشنهاد دهید که با آنها دوباره مالقات داشته باشید و با داستان
 گزار کنید.باشید. یک داستان از لیست زیر انتخاب کنید و یک کالس کشف کتاب مقدس با آنها بر

(                                                                                                     ۵۰-۳۶: ۷ریخت ) لوقا که اشک می . زنی۱
                                  (                                                           ۱۷-۹: ۱۸. پذیرفته شدن از جانب خداوند ) لوقا ۲
(                                                                                                             ۲۶-۱۷: ۵. سوراخی در سقف )لوقا ۳
                                                               (                                                 ۳۲-۱۵:۱۱. دو پسر گم شده )لوقا ۴
(                                                                                                 ۳۹-۱۶: ۱۵ . مرگ و بخشیده شدن ) مرقس۵
                                                                                (                  ۲۰-۱: ۲۸تازه، اهداف تازه )متی  . زندگی۶
 (۲۰-۱: ۴. شما از کدام خاک هستید؟ )مرقس ۷

 هرزمان که توانستید، دوباره برگردید و ببینید که اگر برای دریافت مسیح آمادگی داشتند آنگاه از سه دایره استفاده کنید.

 تایی برای شاگرد سازی استفاده کنید. ۳تاب مقدس مالقات کردید، از الگوی که  برای کشف ک زمانی

 

 نگاه به عقب -۱

                         حال شما چطور است؟                                                                                                            
ر باشید وجود دارد؟                                                                                                چیزی که بخاطرش شکرگزا

                 جلسه قبل چه چیزی یاد گرفته اید؟                                                                                              
                    چگونه از آموخته خود استفاده کردید؟                                                                                           

 درمیان گذاشتید؟ آیا داستان را با کسی

  

 نگاه به باال -۲ 

                                                                                                داستان را بخوانید                                     
                       داستان را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                            

یزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟                                                                                          این متن چه چ
              این متن چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                                                                                

 آیا دستوری برای اطاعت یا مثالی برای پیروی وجود دارد؟

 

 نگاه به جلو -۳

     این هفته برای اطاعت از چیزی که یاد گرفته اید چه خواهید کرد؟                                                                  
؟                                                                                      درمیان خواهید گذاشت این هفته داستان را با چه کسی

 چگونه میتوانیم برای یکدیگر دعا کنیم ؟

 

 

 

 

 

 ۱۹صفحه  



 سه بخش شاگرد سازی -۳
ن ه برای جمع شدساد گیرد که چگونه صیّاد مردم باشد. در اینجا راهیکند و یاد میاز که از عیسی پیروی می شاگرد کسی

 باشد.پیروی کردن و صیّاد شدن را در سه بخش می با دیگر شاگردان و یاد گرفتن چگونگی

 بخش اول نگاه به عقب

 اهمیت دادن -۱

بگذارید.                                                              هر چیز پر اهمیت و کم اهمیت را در مالقات بعدی باهم درمیان
 ای در گروه دعا کنید.برای هر خواسته

 عبادت کردن -۲

برای مثال: یک                                                             یک راه ساده و مناسب برای عبادت کردن پیدا کنید.
                                                                                                      را بخوانید و در در پاسخ به آن متن برای خداوند دعا کنید و یا یک سرود الهی را بخوانید. متن از کتاب مقدس

 آمارگیری - ۳

                                                                                                      پیروی                                                   
 چگونه از درس جلسه پیش عبادت کردید؟

                                          صید                                                                                                                    
           که در تنگنا بود دعا کردید؟                                                                                                    آیا با کسی

                                                                      چگونه داستان خود یا داستان عیسی را درمیان گذاشتید؟                
 آیا یک شخص صلحجو پیدا کردید؟

 پیدا کنید و شاگرد بسازید. یک تصویری را برا خود تصور کنید که به افراد گم شده دسترسی -۴

ند را بدست آورید.                               که از خداوند به دور هست یک بحث تشویق کننده به اشتراک بگذارید تا کسانی
 که میدانید از مسیح پیروی نمیکنند دعا کنید. برای کسانی

 بخش دوم: نگاه به باال

 درس جدید -۵

                  بدون نگاه کردن به متن، آن را بازگو کنید.                                                                                     
                        این متن چه چیزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟                                                                  

              این متن چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                                                                                
 آیا دستوری برای اطاعت یا مثالی برای پیروی کردن وجود دارد؟  

                                بخش سوم:نگاه به جلو                                       

 تمرین کردن -۶

            تمرین کنید، یک داستان جدیدی را که یاد گرفته اید بازگو کنید.                                                                  
 تنظیم اهداف و دعا کردن -۷

ز است که انجام دهید.                                    ارفته اید چه کاری نیدر این هفته برای اطاعت کردن از چیزی که یاد گ
 میتوانید به اشتراک بگذارید؟                                                                                               این متن را با چه کسی

 

 دعا کردن

 

 ۲۰صفحه 



 تایی  ۳الگوی 

 
 

 نگاه به عقب

 

 نگاه به باال

 

 نگاه به جلو

 

. مراقبت مشترک: حال شما چطور ۱
 است؟

 . عبادت: عبادت خداوند به روشی۲
 ساده و مناسب

 . آمارگیری:۳

پیروی؛ چگونه از درس جلسه پیش 
 اطاعت کردید؟

 که در تنگنا بود دعا صید؛ آیا با کسی
 کردید؟

ه ب آیا داستان خدا یا عیسی را با کسی
 اشتراک گذاشتید؟

 آیا شخص صلحجو را پیدا کردید؟

تصویری از یک نگاه: برای  -۴
به گمشدگان و شاگرد  دسترسی
 سازی.

 

درس جدید: داشتن اطالعات کامل  -۵
از کتاب مقدس و به اشتراک گذاشتن 

 آن

 شاگرد سازی کوتاه مدت:

 فرمان ۷

 مهارت ۷

 ساختار کلیسا

 شاگرد سازی دراز مدت:

 تایی ۳شاگرد سازی الگوی 

 جلسات اکتشاف کتاب مقدس

 

تمرین کردن درس در کالس تا  -۶
آمادگی کامل برای آموختن آن  همگی

 داشته باشند.

مثال: بازگو داستان خود، یا داستان 
 عیسی یا آستان این هفته.

 تنظیم اهداف و دعا کردن -۷

اهداف برای رشد فردی، درمیان 
موزش به گذاشتن کتاب مقدس و آ

 دیگران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۱صفحه 



  های سالمتشکیل کلیسا -۴
های جهنم هرگز قادر به کنم، و قدرت، و من بر روی این صخره، کلیسای خود را بنا میسنگ هستی تو پطرس یعنی

 نبودی آن نخواهند بود.

 (۱۸: ۱۶عیسی )متی 

 نگاه به عقب -۱

                         حال شما چطور است؟                                                                                                            
                              آیا چیزی هست که بخاطرش شکر گذار باشید؟                                                                    

درمیان گذاشته اید؟                                                                                آیا داستان خود یا داستان عیسی را با کسی
 که میدانی از مسیح پیروی نمیکنند دعا کنید. برای کسانی

( یک ۳۰-۲۸: ۴زن بد کار )یوحنا  -انتخاب کرد که اولین پیغام برای جامعه خود شدند را  عیسی از مردمان عادی کسانی
 خواهد که هر یک از ما کتاب مقدس را برای کسانی(. او می۱۰-۱: ۱۹( مرد باج گیر )لوقا ۲۰-۱۸: ۵شطان زده )مقس 

 که در مورد او نشنیده اند ببریم.

 نگاه به باال -۲

                                                                                              ۴۷-۳۶: ۲مال رسوالن این داستان را بخوانید: اع
                      متن را به زبان خود بازگو کنید.                                                                                               

             این متن چه چیزی در مورد خداوند به ما یاد میدهد؟                                                                              
                         این متن چه چیزی در مورد مردم به ما یاد میدهد؟                                                                     

 آیا دستوری برای اطاعت یا مثالی برای پیروی در این داستان وجود دارد؟

د که با شاگردان دور هم جمع میشوی های کلیساهایی اولیه را لیست کنید. در ستون دوم بنویسید زمانیدر جدول زیر فعالیت
 کنید.های میچه کار

 هست که از گروه شاگرد بودن، به کلیسا جابجا شوی؟آیا نیز به اضافه کردن یا تغییری 

 دادند؟انجام می هاییهای اولیه چه کارکلیسا

 

 ما چه کاری انجام میدهیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۲صفحه 



 کلیسای سالم شدن
ورد مدر یک گروه بر روی یک کاغذ سفید یک دایره با نقطه چین بکشید که نشان گر گروه خودتان است. در باالی آن 

 زیر را لیست کنید:

که مرتبا حضور پیدا میکنند. )شکل آدمک (                                                                                   تعداد کسانی .۱
                                      که به عیسی ایمان دارند. )شکل صلیب(                                                . تعداد کسانی۲
 که غسل تعمید گرفته اند. . تعداد کسانی۳

های دایره را به خط ممتد تبدیل کنید.                                   اگر گروه شما متعهد شدند که یک کلیدا باشند خط چین
ها را به جای به داخل یا خارج دایره قرار دهید. اگر یک گروهی بطور مدام تمام نماد ها را بر اساس ارتباطشسپس نامد

 میاورد، آن را در داخل دایره قرار دهید.

 نماد ها:

      خط ایوست بجای نقطه چین                                                                              -. تعمید گروه به کلیسا شدن ۱
         آب                                                                                                                            –. غسل تعمید ۲
                    کتاب                                                                                                                          –.کالم ۳
                                           جام                                                                                             –. اشا ربانی ۴
                   قلب                                                                                                                           –.عبادت ۵
                                                                                  عالمت پول                               -. بخشندگی و خدمت ۶
       دستان به شکل دعا                                                                                                              -. دعا کردن ۷
                                                                                                                          دستان رو به باال  -. عبادت ۸
یک دوست دست دوست دیگر را گرفته است                                                                                   -. بشارت ۹

 دو چهره خندان -ران . رهب۱۰

کند که یک هویتی به کلیسای خود بدهید.                                  کلیسیتان اسم بدهید. این به شما کمک می بهدر نهایت میتوانیِد  

 ست که کلیسایی را گسترش بدهید که تا چهار نسل را تعلیم دهد.به یاد داشته باش که هدف شما این ا

 ونگاه به جل -۳

 های بیشتر باشد؟باید انجام دهد تا بتواند یک کلیسای سالم و در حال تولید کلیسا گروه شما چه کار های

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۳صفحه  



 

 

 

 

 

 بعد
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۴صفحه 



 پیرو بودن در دراز مدت

لوقا را تمام کردید،  استفاده کنید. وقتی را برای کار کردن بر انجیل لوقا (۲۱-۲۰)صفحه  تایی ۳ سازی الگوی شاگرد
 همان روش را ادامه دهید تا تمام کتاب مقدس را بخوانید و یاد بگیرید.

 

 ۲۵صفحه 

 

 (۱:۱-۸ ) مرقس.  ۱

 (۱:۹-۱۵)  مرقس.  ۲

 (۱:۱۶-۲۰)  مرقس.  ۳

 (۱:۲۱-۲۸)  مرقس.  ۴

 (۱:۲۹-۳۴)  مرقس.  ۵

 (۱:۳۵-۴۵)  مرقس.  ۶

 (۲:۱-۱۲)  مرقس.  ۷

 (۲:۱۳-۱۷)  مرقس.  ۸

 (۲:۱۸-۲۸)  مرقس.  ۹

 (۳:۱-۱۲)  مرقس. ۱۰

 (۳:۱۳-۱۹)  مرقس. ۱۱

 (۳:۲۰-۳۰)  مرقس. ۱۲

 (۳:۳۱-۳۵)  مرقس. ۱۳

 (۴:۱-۲۰)  مرقس. ۱۴

 (۴:۲۱-۲۵)  مرقس. ۱۵

 (۴:۲۶-۲۹)  مرقس. ۱۶

 (۴:۳۰-۳۴)  مرقس. ۱۷

 (۴:۳۵-۴۱)  مرقس. ۱۸

 (۵:۱-۲۰)  مرقس. ۱۹

 (۵:۳۵-۴۳) ؛  (۵:۲۱-۲۴)  مرقس. ۲۰

 (۵:۲۵-۳۴)  مرقس. ۲۱

 (۶:۱-۶)  مرقس. ۲۲

 (۶:۷-۱۳)  مرقس. ۲۳

 (۶:۱۴-۲۹)  مرقس. ۲۴

 (۶:۳۰-۳۲)  مرقس. ۲۵

 (۶:۳۳-۳۴)  مرقس. ۲۶

 (۶:۴۵-۵۲)  مرقس. ۲۷

 (۶:۵۳-۵۶)  مرقس. ۲۸

 (۷:۱-۱۳)  مرقس. ۲۹

 (۷:۱۴-۲۳)  مرقس. ۳۰

 (۷:۲۴-۳۰)  مرقس. ۳۱

 (۷:۳۱-۳۷)  مرقس. ۳۲

 (۸:۱-۱۰)  مرقس. ۳۳

 (۸:۱۱-۲۱)  مرقس. ۳۴

 (۸:۲۲-۲۶)  مرقس. ۳۵

 (۹:۳۰-۳۲) ؛  (۸:۲۷-۳۸)  مرقس. ۳۶

 (۹:۱-۸)  مرقس. ۳۷

 

 (۹:۹-۱۳)  مرقس. ۳۸

 (۹:۱۴-۲۹)  مرقس. ۳۹

 (۹:۳۳-۳۷)  مرقس. ۴۰

 (۹:۳۸-۵۰)  مرقس. ۴۱

 (۱۰:۱-۱۲)  مرقس. ۴۲

 (۱۰:۱۳-۱۶)  مرقس. ۴۳

 (۱۰:۱۷-۳۱)  مرقس. ۴۴

 (۱۰:۳۲-۳۴)  مرقس. ۴۵

 (۱۰:۳۵-۴۵)  مرقس. ۴۶

 (۱۰:۴۶-۵۲)  مرقس. ۴۷

 (۱۱:۱-۱۱)  مرقس. ۴۸

 (۱۱:۱۲-۱۸)  مرقس. ۴۹

 (۱۱:۱۹-۲۶)  مرقس. ۵۰

 (۱۱:۲۷-۳۳)  مرقس. ۵۱

 (۱۲:۱-۱۲)  مرقس. ۵۲

 (۱۲:۱۳-۱۷)  مرقس. ۵۳

 (۱۲:۱۸-۲۷)  مرقس. ۵۴

 (۱۲:۲۸-۳۴)  مرقس. ۵۵

 (۱۲:۳۵-۴۰)  مرقس. ۵۶

 (۱۲:۴۱-۴۴)  مرقس. ۵۷

 (۱۳:۱-۸)  مرقس. ۵۸

 (۱۳:۹-۱۳)  مرقس. ۵۹

 (۱۳:۱۴-۲۷)  مرقس. ۶۰

 (۱۳:۲۸-۳۷)  مرقس. ۶۱

 (۱۴:۱-۱۰)  مرقس. ۶۲

 (۱۴:۱۱-۲۱)  مرقس. ۶۳

 (۱۴:۲۲-۲۶)  مرقس. ۶۴

 (۱۴:۲۷-۳۱)  مرقس. ۶۵

 (۱۴:۳۲-۴۲)  مرقس. ۶۶

 (۱۴:۴۳-۵۲)  مرقس. ۶۷

 (۱۴:۵۳-۶۵)  مرقس. ۶۸

 (۱۴:۶۶-۷۲)  مرقس. ۶۹

 (۱۵:۱-۱۵)  مرقس. ۷۰

 (۱۵:۱۶-۴۷)  مرقس. ۷۱

 (۱۶:۱-۸)  مرقس. ۷۲

 (۱۶:۹-۱۳)  مرقس. ۷۳

 (۱۶:۱۴-۲۰)  مرقس. ۷۴



 
 

 چیزی که مسیح شروع کرد
 ما بوجود آورد و هنوز هم ادامه دارد است که عیسی مسیح در زندگی شش پایه وجود دارد که نمایان گر قدمی

او مراقب اسرائیل بود و گسفندانی دید، که بدون چوپان گم شده  ما را دید. او با احساس به جلو رفت. های. مسیح نیز۱
 بودند. او شاگردان خود را آماده کرد که خبر خوش را در سر تا سر جهان پخش کنند.

بیماران بود نه که بدنبال  -مسیح تمام وقتش را صرف خدمت به مردم کرد  . مسیح با مردم ارتباط برقرار کرد.۲
 که نیز به شفقت خدا داشتند را پیدا میکرد. تندرستان، گناه کاران نه نیکو کاران، بود. او اشخاصی

را با عمل و کالم به همه جا رسانید. در  رهایی عیسی خبر خوش عیسی کتاب خوش را همه جا در میان گذاشت.. ۳
علیم داد، و همه را به توبه و ایمان آوردن دعوت کرد. و جان خود مسیح، احکام خداوند به واقع پیوست. او موعظه کرد، ت

 ها فدا کرد.را برای خیلی

عیسی مسیح کاری کرد که همه اعتماد کامل رو به او داشتند و به آنها یاد داد که به  . مسیح شاگردانی ساخت.۴ 
 جدید را به آنها یاد داد. دستوراتش اطاعت کنند. او زندگی

به عنوان سروری که رستاخیز شد، عیسی شاگردانش را در قالب یک کلیسا بوجود  را تشکیل داد. جامعه ایعیسی . ۵
 آورد که نمایان گر ایمان به مسیح بودند، و شاهد آنها در عمل و کالم بود.

ا هّکل ملت های خود را کامال مجهز کرد که شاگردانی ازعیسی مسیح پیرو عیسی مسیح خدمتگزاران را تکثیر کرد.. ۶
 بوجود بیاورند. او، روح القدس را در آنها فرستد که بتوانند خدمت او را با قدرت مثل مسیح به انجام برسانند.

 

 : آرمان جهانگیری ترجمه                                                                        

 ویرایش : امیر جدیری                                                                         

 

 ۲۶صفحه 


