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دنبال کردن مسیح و صید مردم

مقدمه	

  

        از من پیروی کنید، و من بھ شما یاد خواھم داد کھ چگونھ مردم را ھمانند ماھی صید کنید. 

        عیسی (مرقس ١:١٧) 

  
در بسیاری از کشور ھا، اگر سکھای را ببینید متوجھ خواھید شد کھ در یک طرف آن سکھ عکسی از ملکھ در حال حاضر آن کشور و یا 

فرمانروای سابق آن کشور نقش بستھ شده است. عیسی فرمانروای ماست و پادشاه ما. در (مرقس ١:١٧( بھ اولین شاگردانش دستور داد کھ 

از او پیروی کنند. یک پیرو کسی است کھ خودش را در برابر عیسی مسیح بھ عنوان پادشاه تسلیم کند. 
  

ھر سّکھای دو رو دارد. در یک روی آن عیسی بھ عنوان پادشاه ما قرار دارد و ما از او اطاعت میکنیم. در روی دیگر آن ، این وعده را بھ 
ما داده در (مرقس ١:١٧) کھ بھ ما یاد دھد چگونھ مردم را بھ عنوان ماھی صید کنیم. صید مردم ھمانند ماھی از وظایف ھر شاگردی است. 

شما نمیتوانید سکھ را نصف و تقسیم کنید. شما نمیتوانید پیروی کردن از عیسی مسیح را از صید کردن مردم ھمانند ماھی جدا کنید. 
  

این درسھا برای افرادی است کھ میخواھند از عیسی مسیح پیروی و مردم را ھمچون ماھی صید کنند. 
  

 ۷ فرمان 

١. توبھ و ایمان  
٢. غسل تعمید گرفتن 

٣. عبادت کردن (دعا کردن) 
۴. شاگرد سازی  

۵. عشق (دوست داشتن) 
۶. إشا ربانی ........ 

٧. بخشش 
  

۷ مهارت 

١. داستان خود را درمیان گذاشتن 
٢. دنیای خود را رسم کنید 

٣. داستان ھای خداوند را درمیان بگذارید 
۴. جذب افراد جدید 

۵. کالس ھای تعلیم انجیل 
۶. سھ قسمت شاگردسازی 

٧. دور ھم جمع کردن شاگردان 
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 سپس 

. عیسی مسیح چھ چیزی را شروع کرد 
. برنامھ تعلیم انجیل 

  

       ۷فرمان       

� 	
� 	3



دنبال کردن مسیح و صید مردم

۱. توبه و ایمان آوردن 
            زمانی کھ یحیی بھ زندان افتاد، مسیح بھ جلیل رفت، خبر خوب خدا را بھ مردم داد. او گفت، " آن زمان فرا رسیده " . "پادشاھی 

خداوند نزدیک است. توبھ کنید و بھ این خبر خوب ایمان بیاورید ". 
(مرقس ١۵-١:١۴) 

  

۱. به عقب نگاه کن 

. حال شما چطور است؟ 
. چیزی ھست کھ بخاطرش سپاسگزار باشید؟ 

. آیا فرصت این را داشتید کھ در مورد ایمان خودتان بھ مسیح ، چیزی را با کسی درمیان بگذارید؟ 
. تمرین کنید کھ داستان خداوند را بازگو کنید ( صفحھ ١۴) 
. برای کسانی کھ میشناسید و پیرو مسیح نیستند دعا کنید. 

. قالبی از یک تصویر: زمانیکھ کھ مسیح اولین شاگردان خود را فرا خواند بھ آنھا فرمان داد کھ پیرو او شوند و این وعده را داد کھ بھ آنھا 
برای بشارت دادن بھ مردم آموزش دھد (متی ۴:١٩). مسیح ھنوز از ما میخواھد کھ او را پیروی کنیم و بھ ما این وعده را میدھد کھ برای 

صید مردم ما را آماده سازد. 
  

۲. به باال نگاه کن 

. داستان ذکی را بخوانید: ( لوقا ١٠-١٩:١)  
. داستان را بھ زبان خود بازگو کنید. 

. این داستان در مورد خداوند یا مسیح بھ ما چھ میگوید؟ 
. در این داستان در مورد مردم بھ ما چھ میگوید؟ 

. در مورد معنای ایمان آوردن و توبھ کردن چھ چیزی یاد میگیریم؟ 
. آیا حکمی کھ از آن اطاعت کنیم یا مثالی کھ از آن پیروی کنیم وجود دارد؟ 

  
(اعمال رسوالن ٣٨-٢:٣٧)  را بخوانید. در آیھ ٣٨ پطرس حضار را بھ انجام چھ کاری دعوت کرد؟ و بھ آنھا قول چھ کاری را از طرف 

خداوند داد؟ 
این آیھ در مورد ھدیھ روح القدوس چھ چیزی یاد میدھد؟ (یوحنا ٢۶و١٧-١۵:١۴)  

۳. به جلو نگاه کن 

. تمرین کنید کھ داستان را از زبان خودتان بازگو کنید. 
. در این ھفتھ چھ کاری را انجام میدھید کھ از چیزی کھ یاد گرفتید اطاعت کنید؟ 

. در این ھفتھ داستانتان را با چھ کسی در میان میگذارید؟ 
. برای یکدیگر دعا کنید. 

  

تکالیف:از مطالب صفحھ ١٢ برای نوشتن داستان خود استفاده کنید، و برای درمیان گذاشتن آن در ٢ دقیقھ در جلسھ آینده آماده کنید.                                                                   

� 	
� 	4



دنبال کردن مسیح و صید مردم

۲. غسل تعمید شوید 

  
               بھ این دلیل بروید و از تمام قومھا شاگرد بسازید، و آنھا را در نام پدر، پسر و روح القدوس تعمید کنید.                                                                                                        

مسیح (متی ٢٨:١٩) 
  

۱. به عقب نگاه کن 

. حالتان چطور است؟ 
. آیا چیزی است کھ برای آن از خداوند سپاسگزار باشید؟ 

. دعا کنید. 
. آیا داستان مسیح را با کسی در میان گذاشتید؟ 

. برای کسانی کھ میشناسید و پیرو مسیح نیستند دعا کنید. 
. تمرین کنید کھ داستان خود را در ٢ دقیقھ بگوئید. 

. قالب سازی یک تصویر: زمانی کھ زکی توبھ کرد و ایمان آورد، او یک شاھدی بود برای ّکل مردمش. مسیح میتواند ھر یک از ما را برای 
رھایی بخشیدن بھ اطرافیانمان استفاده کند. 

  

۲. به باال نگاه کن 

. داستان را بخوانید: فیلیپس و مرد اتیوپی، (اعمال رسوالن ٨:٢۶-۴٠) 
. داستان را بھ زبان خود بازگو کنید. 

. این پیام بھ ما در مورد مسیح یا خداوند چھ میگوید؟ 
. این داستان چھ چیزی در مورد مردم بھ ما میگوید؟ 

. این داستان در مورد دستور مسیح بھ تعمید دادن چھ میگوید؟ 
. آیا حکمی است کھ از آن اطاعت یا مثالی کھ از آن پیروی کنیم وجود دارد؟ 

  
 این آیات در مورد دستور عیسی مسیح بھ غسل تعمید گرفتن چھ چیزی بھ دانستھ ھای ما اضافھ میکند؟ 

  
. (متی ١۶-٣:١٣) 
. (رومیان ۴-٣:۶) 

  

۳. به جلو نگاه کن 

. تمرین کنید کھ داستان را بھ زبان خود بگویید. 
. در این ھفتھ چھ کاری را انجام میدھید کھ از چیزی کھ یاد گرفتید اطاعت کنید؟ 
. چطور میخواھید از دستور مسیح در مورد غسل تعمید شدن، پیروی کنید؟ 

. داستان خود را در این ھفتھ با چھ کسی درمیان خواھید گذشت؟ 
. برای یکدیگر دعا کنید. 
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تکالیف:بر اساس صفحھ ١٣ تمرینات را کامل کنید. 

۳. دعا کردن 

  
              پس، اینطور میباشد، کھ شما باید دعا کنید ... 

مسیح (متی ٩:۶) 

  

۱. به عقب نگاه کن 

. حالتان چطور است؟ 
. آیا چیزی است کھ برای آن از خداوند سپاسگزار باشید؟ 

. دعا کنید. 
. آیا داستان مسیح را با کسی در میان گذاشتید؟ 

. برای کسانی کھ میشناسید و پیرو مسیح نیستند دعا کنید. 
. نقش فامیلی خود را درمیان بگذارید (صفحھ ١٣) و برای ۵ نام از لیست خود دعا کنید. 

. قالب سازی یک تصویر: (متی ٢٠-٢٨:١٨). مسیح بھ ما این مأموریت را داد کھ شاگرد بسازیم، آنھا را تعمید کنیم و بھ آنھا یاد بدھیم کھ 
از او اطاعت کنند.  

  

۲. به باال نگاه کن 

. داستان را بخوانید: مسیح بھ شاگردانش دعا کردن را یاد میدھد: (متی ١۵-۶:۵) 
. بھ زبان خود داستان را بازگو کنید. 

. این پیام در مورد مسیح یا خداوند چھ چیزی بھ ما یاد میدھد؟ 
. این داستان در مورد مردم چھ چیزی بھ ما یاد میدھد؟ 

. آیا حکمی ھست کھ از آن اطاعت کنیم یا مثالی کھ از آن پیروی کنیم؟ 
  

مسیح به شاگردانش دعا کردن را آموزش داد 

. بھ زبان خود (متی ١۵-۶:۵) را بنویسید. 

  
.از تعالیم مسیح در مورد دعا برای دعا کردن با یکدیگر استفاده کنید. کالم را فقط از بر نخوانید، بلکھ در مورد یک موضوع با یکدیگر دعا 

کنید. 

۳. به جلو نگاه کن 

. در این ھفتھ چھ کاری را انجام میدھید کھ از چیزی کھ یاد گرفتید اطاعت کنید؟ 
. در این ھفتھ داستان خود را با چھ کسی درمیان خواھید گذاشت؟ 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. بھ چھ کسی دعا کردن را ھمان گونھ کھ مسیح بھ شاگردانش یاد داد، تعلیم خواھید داد؟ 
. برای یکدیگر دعا کنید. 

 تکالیف: کالم خداوند را (صفحھ ١۴) با کسی کھ میشناسید درمیان بگذارید. 

۴. شاگرد بسازید 
  

                       از این رو بروید و از تمام ملیتھا شاگرد بسازید، و انھا را بھ نام پدر، پسر و روح القدوس تعمید دھید. 
                       مسیح (متی ٢٨:١٩) 

  

۱. به عقب نگاه کن 

. حال شما چطور است؟ 
. آیا چیزی است کھ برای آن از خداوند سپاسگزار باشید؟ دعا کنید. 

. آیا داستان مسیح را با کسی در میان گذاشتید؟ 
. برای کسانی کھ میشناسید و پیرو مسیح نیستند دعا کنید. 

. شاخھ آشنایی خود را (صفحھ ١٣) را درمیان بگذارید و برای لیست ۵ نفر خود دعا کنید. 
. قالبسازی یک تصویر:  یک تصویری را از ذھن خود بسازید و با دیگران درمیان بگذارید. 

  

۲. به بال نگاه کن 

. داستان را بخوانید: زن سامری از (یوحنّا ۴:۴-۴٢) 
. پیام را بھ زبان خود بازگو کنید. 

. این پیام در مورد مسیح یا خداوند بھ ما چھ میگوید؟ 
. این داستان در مورد مردم بھ ما چھ میگوید؟ 

. این پیام در مورد گفتھ مسیح از "دستور بھ شاگردسازی" چھ میگوید؟ 
. آیا حکمی کھ از آن اطاعت کنیم یا مثالی کھ از آن پیروی کنیم وجود دارد؟ 

  

۳. به جلو نگاه کن 

. داستان زن سامری را بھ زبان خود بازگو کنید. 
. در این ھفتھ داستان خود یا داستان خداوند را با چھ کسی درمیان خواھید گذشت؟ 

. برای یکدیگر دعا کنید. 
  

تکالیف: مطالب سھ قسمت شاگردسازی را بخوانید (صفحھ ١٧-١٨). از خدا بخواھید کھ کسی را در راھتان قرار دھد کھ شاگردسازی را 

با او شروع کنید. 

  

  

� 	
� 	7



دنبال کردن مسیح و صید مردم

۵. عشق 
  

                             خداوند خود را با قلب و جان و دل دوست داشتھ باش. `این اولین و بزرگترین حکم میباشد. و دوم اینکھ: `ھمسایھ 
خود را مانند خود دوست داشتھ باش`. 

مسیح (متی ٣٩-٢٢:٣٧) 
  

۱. به عقب نگاه کن 

.حال شما چطور است؟ 
. آیا چیزی است کھ برای آن از خداوند سپاسگزار باشید؟ 

. دعا کنید. 
. آیا داستان مسیح را با کسی در میان گذاشتید؟ 

. برای کسانی کھ میشناسید و پیرو مسیح نیستند دعا کنید. 
. شاخھ آشنایی خود را (صفحھ ١٣) را درمیان بگذارید و برای لیست ۵ نفر خود دعا کنید. 

. قالبسازی یک تصویر: متی این را بھ ما میگوید کھ مسیح تمام شھر ھای جلیل را مالقات کرد. کھ حدود ١٧۵ شھر و دھکده بودند. مسیح 
منتظر این نبود کھ مردم بھ سمت او بیایند. او بطور مدام بدنبال مردمی بود کھ خداوند برای او آماده کرده بود. 

  

۲. به باال نگاه کن 

. داستان را بخوانید: سامریان خوب از (لوقا ٣٧-١٠:٢۵). 
. تمرین کنید کھ داستان را بھ زبان خود بخوانید. 

. این پیام در مورد مسیح یا خداوند بھ ما چھ میگوید؟ 
. این پیام در مورد مردم بھ ما چھ میگوید؟ 

. آیا حکمی کھ از آن اطاعت کنیم یا دستوری کھ از آن پیروی کنیم وجود دارد؟ 
  

این ایھ ھا در مورد `دستور مسیح نسبت بھ عشق چھ میگوید؟ 
  

. (متی ۴٠-٢٢:٣٧) 
. (یوحنّا ٣۵-١٣:٣۴) 

  

۳. به جلو نگاه کن 

. چھ کاری را در این ھفتھ انجام خواھید داد کھ از چیزی کھ یاد گرفتید اطاعت کنید؟ 
. برای یکدیگر دعا کنید. 

  

تکالیف: از خداوند بخواھید کھ بھ شما عشق ورزیدن بھ لیست ۵ نفری کھ برایشان دعا کردید را نشان دھد. 
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۶. إشا ربانی ( شام خداوند ) 
  

سپس نان را برداشت، و خدا را شکر نمود و آن را پاره کرد و بھ ایشان داد و گفت: "این بدن من است کھ در راه شما فدا میشود. این را بھ 
یاد من بجا آرید." 

بھ ھمین ترتیب، پس از شام، پیالھای برداشت و بھ ایشان داد و گفت: "این پیالھ نشان دھنده پیمان تازه خداست کھ با خون من مھر میشود، 
خونی کھ برای نجات شما ریختھ میشود." 

  
(لوقا ٢٠-٢٢:١٩) 

  

۱. به عقب نگاه کن 

. حال شما چطور است؟ 
. آیا چیزی ھست کھ برایش از خدا شکرگزار باشید؟ 

. آیا داستان خود یا داستان مسیح را با کسی درمیون گذاشتید؟ آیا کسی را دعوت کردید کھ ھفت داستان امید را درمیان بگذارد؟ 
. برای کسانی کھ میشناسید و از مسیح پیروی نمیکنند دعا کنید. 

. تمرین کنید کھ داستان مسیح را بازگو کنید. 
  

۲. به باال نگاه کن 

. داستان را بخوانید: اول قرنتیان (٢٩-١١:٢٣) 
. داستان را بھ زبان خود بازگو کنید. 

. این داستان در مورد مسیح یا خداوند بھ ما چھ میآموزد؟ 
. این داستان در مورد مردم بھ ما چھ میآموزد؟ 

. این داستان در مورد دستور مسیح برای إشا ربانی یا شام خداوند بھ ما چھ میآموزد؟ 
. آیا حکمی کھ از آن اطاعت کنیم یا مثالی کھ از آن پیروی کنیم وجود دارد؟ 

. قالبسازی یک تصویر: تمرین کنید کھ یکی از داستان ھای قبلی را درمیان بگذارید. 
  

سوال ها 

. چرا مراسم إشا ربانی یا شام خداوند را جشن میگیریم؟ 
. چھ کسانی باید مراسم إشا ربانی یا شام خداوند را جشن بگیرند؟ 

. چگونھ باید خودمان را برای مراسم شام آخر آماده کنیم؟ 
  

۳. به جلو نگاه کن 

. تمرین کنید کھ داستان را بھ زبان خودتان بازگو کنید. 
. چھ کاری باید انجام بدھید کھ از چیزی کھ یاد گرفتید اطاعت کنید؟ 

. با چھ کسی این داستان را درمیان خواھید گذشت؟ 
. برای یکدیگر دعا کنید. 
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 تکالیف: برنامھ بگذارید کھ با دیگر ایمانداران شام آخر را جشن بگیرید. 

۷. بخشش 
  

بدھید، تا خدا ھم بھ شما بدھد. ھدیھای کھ میدھید، بھ خودتان بر خواھد گشت، آن ھم با پیمانھای پر، لبریز، فشرده و تکان داده شده! 
با ھر دستی کھ بدھید با ھمان دست دریافت خواھید کرد. اگر با دست پر بدھید با دست پر دریافت خواھید کرد و اگر با دست خالی بدھید، با 

دست خالی دریافت خواھید کرد. 
مسیح(لوقا ٣٨:۶) 

  

۱. به عقب نگاه کن 

. حال شما چطور است؟ 
. آیا چیزی کھ برایش از خدا شکرگزار باشید وجود دارد؟ 

. دعا کنید. 
. آیا داستان خود یا داستان مسیح را با کسی درمیان گذاشتید؟ آیا بھ کسی یاد دادید کھ چگونھ دعا کند؟ 

. برای کسانی کھ میشناسید و ھنوز پیرو مسیح نشدند دعا کنید. 
. قالبسازی یک تصویر: تمرین کنید کھ قالبسازی تصویر قبلی را با کسی درمیان بگذارید. 

  

۲. به باال نگاه کن 

. داستان را بخوانید: بیوه زنی کھ میبخشد از (مرقس ۴۴-۴١:١٢) 
. داستان را بھ زبان خود بازگو کنید. 

. داستان در مورد مسیح یا خداوند بھ ما چھ میآموزد؟ 
. داستان در مورد مردم بھ ما چھ میآموزد؟ 

. داستان در مورد حکم مسیح " با دستی باز بخشش کنید" بھ ما چھ میآموزد؟ 
. آید حکمی کھ از آن اطاعت کنیم یا مثالی کھ از آن پیروی کنیم وجود دارد؟ 

  
در این آیھھا در مورد بخشنده بودن بھ ما چھ میآموزد؟ 

. (دوم قرنتیان ٨:٩) 
. (دوم قرنتیان ٨-۶:٩) 

  

۳. به جلو نگاه کن 

. تمرین کنید کھ داستان را بھ زبان خود بازگو کنید. 
. چگونھ حکم مسیح نسبت بھ "بخشندگی" را انجام خواھید داد؟ 

. با چھ کسی این داستان را در میان خواھید گذاشت؟ 
. برای یکدیگر دعا کنید. 

  

تکالیف: درس شخص صلح طلب را (صفحھ ١۵) کامل کنید. زمانی را بگذارید برای پیدا کردن "شخص صلح طلب". 

  

  
� 	
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      ۷ مهارت 
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۱. داستانتان را درمیان بگذارید 

  
"نزد خانواده برگردید و بگو خدا چھ کار بزرگی برایت انجام داده" 

او نیز بھ شھر رفت و برای ھمھ بازگو نمود کھ عیسی چھ معجزه بزرگی در حق او انجام داده است. 

 (لوقا ٨:٣٩) 
  

درمیان گذاشتن داستانتان بھ خانواده و دوستان، و مردمی کھ مالقات میکنید، کمک میکند کھ این را درک کنند کھ چگونھ آنھا ھم میتوانند 
پیرو مسیح باشند. 

  
چند نکتھای را در ھر یک از مطلب ھای زیر بنویسید. 

  

۱. زندگی شما قبل از آشنایی با مسیح. 

  
  
  
  
  

۲. چگونه با مسیح اشنا شدید؟ 

  
  
  
  
  
 

۳. چگونه زندگی شما تغییر کرد؟ 

  
  
  
  
  
  
  

تکالیف 
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. تمرین کنید داستان خود را در ٢ دقیقھ با طرف مقابلتان بگویید. 
. با چھ کسی میتوانید داستانتان را درمیان بگذارید؟ 

  

۲. نقشه سازی از جهان خود 
  

بھترین نقطھای کھ میتوانید در آن داستان خود را با کسی درمیان بگذارید با کسانی میباشد کھ آنھا را میشناسید __ دایره اشناییتان شامل 
خانواده، دوستان، ھمکاران، و ھمسایھھا میباشد. 

  

١. اسم خود را در مرکز یک تکھ کاغذ بنویسید و دورش را یک دایره بکشید. 

٢. اسم کسانی را کھ میشناسید ، دوست دارید و از شما دور ھستند را بنویسید و دور اسم ھرکدام یک دایره بکشید و 

ھر کدام از این دایرهھا را جداگانھ بھ اسم خودتان کھ در مرکز است وصل کنید. 

٣. اسم کسانی کھ بھ دوست یا خانواده تان متصل ھستند و از خود دور ھستند را بنویسید.  

۴. اسم ۵ شخصی کھ میتوانید ھرروز برای پنج دقیقھ برای آنھا دعا کنید را بنویسید. این لیست را در جایی بگذارید 

کھ بتوانید آن را ھرروز ببینید __ بر روی آینھ دستشویی، یا روی داشبورد ماشینتان، یا بر روی یخچال. 

۵. ھرروز برای آنھا دعا کنید و دنبال فرصتی باشید کھ با آنھا درمیان بگذارید. 
  
  
  
  
  
  
  

با چھ کسی داستان را در این ھفتھ درمیان خواھید گذاشت؟ 
� 	
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۳. درمیان گذاشنت داستان خدا 
  

شما نیاز بھ یک روش ساده برای درمیان گذاشتن کتاب مقدس دارید و اینکھ از طرف مقابل بخواھید کھ یک عملی در ازای آن انجام دھد. 
  

۱. یک پلی را انتخاب کنید: 

برای مثال: " آیا شما احساس میکنید کھ بھ خدا نزدیک ھستید یا دور ھستید؟ میشھ با شما صحبتی در مورد اینکھ چگونھ بھ خدا نزدیک 
شوید بکنم؟" 

  

۲. سه دایره را بکشید و توضیح دهید. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۳. بپرسید 

. کدام یک از این دایرهھا توصیفی از زندگی شما میباشد؟ بشنوید، و سپس بپرسید، 
. در کدام قسمت از دایره دوست دارید کھ قرار بگیرید؟ 

. آیا چیزی ھست کھ جلوی آشنایی شما با مسیح را بگیرد؟ 
  

۴. به سه واکنش مختلف گوش بدهید: 

  

الف. چراغ قرمز __ عالقھای ندارم 

. لبخند بزنید و از آنجا بروید 
  

ب. چراغ زرد __ من آمدگی ندارم  

. بھ آنھا این پیشنھاد را بدھید کھ بار دیگر او را ببینید و در مورد ھفت داستان امید با آنھا صحبت کنید، مانند صفحھ ١۶. 
  

پ. چراغ سبز __ من آماده ھستم  

. بھ درک آنھا در این مورد پی ببرید. از آنھا بھ زبان خودشان بپرسید کھ چگونھ درکی از سھ دایره کردند. 
. از آنھا بخواھید چیزی کھ یاد گرفتند را در دعا با خداوند بیاورند، اینطور شروع شود کھ "خداوند عزیز ... " 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. سعی کنید اگر امکان پذیر باشد در ١ یا ٢ روز آینده دوباره آنھا را مالقات کنید و در مورد ٧ دستور مسیح با آنھا درمیان بگذارید. 
. بھ آنھا کمک کنید کھ نقشٔھ آشنایان را بکشند و از آنھا بخواھید کھ داستان را برای مالقات بعدی با کسان دیگر درمیان بگذارند. 

طلب  ۴. بدنبال شخص صلح 
  

مسیح ھمیشھ در حال مھاجرت بود. او اغلب مردم مختلفی در جاھای جدید را مالقات میکرد. 
در (لوقا ١١-١٠:١)مسیح بھ شاگردانش در مورد چگونگی پیدا کردن گمراھان را توضیح میداد. مسیح شاگردانش را برای پیدا کردن این 

مردم فرستاد، کسانی کھ روحشان آمادگی دریافت چنین پیام ھایی را دارد. مسیح آنھا را مردم صلح طلب نامید. 
  

شخص صلح طلب درگاھی برای کتاب مقّدس میشود کھ در تمام اجتماع ھا وارد شود و نفوذ کند. آنھا 
١. پذیرنده پیام ھستند 

٢. پذیرنده کتاب مقدس ھستند. 
٣. بطور کاملی وابستھ ھستند 

  
(لوقا ١١-١٠:١) را بخوانید و جدول پائین را پر کنید 

  
                       اعمال پیام رسانان                               |                         کارھایی کھ شخص صلح طلب انجام میدھد 

 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
  |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           
 |                                                                           

در این ھفتھ، یک شخصی را پیدا کنید و یک زمانی را بگذارید کھ در میان مردم بھ بیرون بروید برای دعا و پیدا کردن شخص صلح طلب . 
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۵. آنالیز کردن در بایبل إستادی 
  

آنالیز کردن در بایبل إستادی خیلی ساده، اما قدرتمند میباشد، برای پیدا کردن شاگرد. 
  

۱. به عقب نگاه کن 

. حالتان چطور است؟ 
. آیا چیزی ھست کھ برایش سپاسگزار باشید؟ 

. چھ چیزی آخرین جلسھ یاد گرفتید؟ 
. بر اساس یادگیریتان چطور فعالیتی انجام دادید؟ 

. آیا داستانتان را با کسی درمیان گذاشتید؟ 
  

۲. به باال نگاه کن 

. داستان را بخوانید. 
. داستان را بھ زبان خودتان با دیگران در میان بگذارید. 

. این پیام چھ چیزی درمورد مسیح یا خداوند بھ ما یاد میدھد؟ 
. چھ چیزی در مورد مردم بھ ما یاد میدھد؟ 

. آیا درستوری ھست کھ باید از آن اطاعت کنیم یا حکمی کھ از آن پیروی کنیم؟ 
  

۳. به جلو نگاه کن 

 . چھ کاری این ھفتھ انجام خواھید داد کھ چیزی کھ یاد گرفتید را اطاعت کنید؟ 
. این دستان را در این ھفتھ با چھ کسی درمیان خواھید گذشت؟ 

. چطور بایکدیگر دعا خواھید کرد؟ 
  
 

هفت داستان از امید 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
اگر شما ٣ دایره را با کسی در میان گذشتھ باشید و آن شخص ھنوز آماده دریافت مسیح نبود (چراغ زرد)، این پیشنھاد را بھ آنھا بدھید کھ با 
انھا مالقات کنید و در مورد چند داستان از داستانھای مسیح در کتاب مقدس بھ آنھا بگویید. یک داستان از داستان ھای زیر را انتخاب کنید و 

با آنھا یک بایبل استادی داشتھ باشید. 
١. زنی کھ پاھای مسیح را شست (لوقا ٧:٣۶-۵٠) 

٢. پذیرفتھ شده بوسیلٔھ خدا (لوقا ١٧-١٨:٩) 
٣. سوراخی در سقف (لوقا ٢۶-١٧:۵) 
۴. دو فرزند گم شده (لوقا ٣٢-١١:١۵) 
۵. مردن و بخشش (مرقس ٣٩-١۶-١۵) 

۶. زندگی جدید، اھدافی جدید (متی ٢٠-٢٨:١) 
٧. شما کدام خاک ھستید؟ ( مرقس ٢٠-١:۴) 

  
در ھر زمانی شما متونید با آنھا در تماس باشید و با توضیح ٣ دایره ببینید کھ آیا آنھا آماده ھستند کھ پیرو مسیح باشند(صفحھ ١۴)  
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۶. سه قسمت شاگردسازی *** 
شاگرد کسی است کھ مسیح را پیروی میکند و این را یاد میگیرد کھ چگونھ صیاد مردم باشد. این یک روش ساده برای دور ھم جمع شدن با دیگر شاگردان 

است. 

                        قسمت اول: به باال نگاه کن 

 ۱. مراقبت  

. در میان گذاشتن **** و **** از زمانی کھ دور ھم جمع میشوند. 
. برای نیاز ھای یکدیگر دعا کنند. 

  
۲. عبادت کردن 

. پیدا کردن روشی ساده، مناسب برای عبادت خداوند. 
. بعنوان مثال: خواندن قسمتی از انجیل و دعا کردن برای خداوند؛ یا خواندن یک سرود عبادتی. 

  
۳. جوابگویی 

 پیروی 
. چگونھ اطاعت خود را در جلسھ قبلی انجام دادید؟ 

  

صید کردن 
. آیا با کسی کھ نیاز بھ عبادت داشتھ دعا کردید؟ 

. با چھ کسی داستانی یا داستان مسیح را در میان گذاشتید؟ 
. آیا شخص صلح طلب را پیدا کردید؟ 

  
۴. معین کردن یا طرح کردن یک تصور برای دسترسی به مردم گمراه و شاگرد ساخنت. 

. یک رقابت دل گرمی را در میان بگذارید کھ مردم را بھ خدا نزدیک کنید. 
 برای مردمی کھ مسیح را پیروی نمیکنند دعا کنید. 

  

                               قسمت دوم: به باال نگاه کن 

۵. درس جدید 

 قسمتی از داستان یا پیام انجیل را بخوانید  
. بدونھ اینکھ بھ کتاب نگاه کنید، بھ زبان خودتان داستان را بازگویی کنید. 

. پیام چھ چیزی را در مورد خداوند بھ ما یاد میدھد؟ 
. چھ چیزی در مورد مردم بھ ما یاد میدھد؟ 

. آیا دستوری در این داستان ھست کھ باید از آن اطاعت کنیم یا مثالی کھ از آن پیروی کنیم؟ 
  

به جلو نگاه کن                                 قسمت سوم: 

۶. تمرین کردن 

. درسی کھ تازه یاد گرفتید را بازگویی کنید و تمرین کنید. 
  

۷. هدفی را برای خود داشته باشید و دعا کنید 

. چھ چیزی را باید این ھفتھ انجام بدھید کھ از چیزی کھ یاد گرفتید اطاعت کنید؟ 
. این پیام یا داستان را با چھ کسی درمیان خواھید گذاشت؟ 

. دعا کنید. 
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سه قسمت 

لطفا جدول باال را بپوشانید و ببینید تا چھ حدی را میتوانید از حفظ بنویسید. 

  

  

به جلو نگاه کنبه باال نگاه کنبه عقب نگاه کن

۱.احوال پرسی متقابل: حالتان 

چطور است؟ 

۲. عبادت: ستایش کردن خداوند بطور ساده 
و مناسب 

۳. مسئولیت: 

• پیروی یا دنبال کردن: در درس گذشتھ 
اطاعت خود را چگونھ انجام دادید؟ 

• صید: آیا با کسی کھ نیاز داشت دعا 
کردید؟	

• آیا داستانتان یا داستان مسیح را با 
کسی در میان گذاشتید؟                           	

• آیا شخص صلحطلب را پیدا کردید؟ 

۴. چشم انداز:

۵. درس جدید: ..................... 

• دوره کوتاه شاگردسازی 
  • ٧ دستور 
  • ٧ مھارت 

  • رشد دادن کلیسا 

• دوره بلند مدت شاگردسازی 
  • سھ بخش شاگردسازی 

  • بایبل استادی

۶. تمرین کردن:*درسھا تا زمانی کھ ھمھ 

آن اعتماد بھ نفس کامل را داشتھ باشند کھ برای 
درس دادن آماده باشند. مثال: داستانتان، داستان 

مسیح، یا داستان این ھفتھ را بازگویی کنید. 

۷. هدفی را داشته باشید و دعا 
کنید:* 

اھدافی برای رشد شخصی، در میان 
گذاشتن انجیل، و آموزش دیگران.

� 	
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۷. کلیسا شدن 
من کلیسای خود را خواھم ساخت 

مسیح (متی ١٨:١۶) 

 ۱. به عقب نگاه کن  

* حالتان چطور است؟ 
* آیا چیزی ھست کھ برایش از خداوند سپاسگزار باشید؟ 

* آیا داستان خود یا داستان مسیح را با کسی در میان گذاشتید؟ 
* برای کسانی کھ میشناسید و پیرو مسیح نیستند دعا کنید. 

* طرح کردن یک تصور: مسیح یک سری اشخاصی را انتخاب کرد کھ پیامرسانھایی برای اجتماع باشند – زن بدکار (یوحنا ٣٠-٢٨:۴)، 
یک شیطان زده (مرقس ٢٠-۵:١٨) ، زّکای خراجگیر (لوقا ١٠-١٩:١). او از ما میخواھد کھ انجیل را در نزد کسانی ببریم کھ تا بحال 

نشنیدند یا نخواندند. 
  

۲. به باال نگاه کن 

* داستان را بخوانید: (اعمال رسوالن ٢:٣۶-۴٧) 
* داستان را بھ زبان خود بازگویی کنید. 

* این داستان در مورد خداوند یا مسیح بھ ما چھ میگوید؟ 
* در مورد مردم در این داستان بھ ما چھ میگوید؟ 

* آیا حکمی ھست کھ از آن اطاعت کنید یا مثالی کھ از آن پیروی کنیم؟ 
  

در جدول زیر، فعالیت ھای کلیسا ھای پیشین را بنویسید. در ستون دوم فعالیتھایی کھ در یک جلسھ با پیروان دیگر انجام میدھید را بنویسید. 
 آیا چیزی ھست کھ بخواھیم اضافھ کنیم یا تغییر دھیم کھ از گروه شاگردسازی بھ یک کلیسا جھش داشتھ باشیم؟ 

۳. به جلو نگاه کن 

. زمانی کھ شما بھ عنوان پیروان باھم جمع میشوید چگونھ از احکام کلیسا ھای اولی کھ در اعمال رسوالن ھست اطاعت میکنید؟ 
. در گردھمایی بعدی برنامھای بریزید کھ نشانھ ھای ویژه از کلیسا در اعمال رسوالن ٢ را پیدا کنید. بعنوان راھنما از طرح مسالھ سھ قسمت 

استفاده کنید. 
. برای یکدیگر دعا کنید. 

ماھا چھ انجام میدھیمکلیسا ھای اولی چھ انجام میدادند
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سپس 
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برنامه بایبل استادی: مرقس	
	 

این روش بایبل استادی را استفاده کنید کھ انجیل مرقس را بخوانید. وقتی کھ مرقس را تمام کردی، کار خود را برای اتمام ّکل کتاب انجیل 
از راه برنامٔھ بایبل استادی انجام دھید. 

١.  مرقس ( ٨-١:١)	
٢.  مرقس ( ١۵-١:٩)	

٣.  مرقس ( ٢٠-١:١۶)	
۴.  مرقس ( ٢٨-١:٢١)	
۵.  مرقس ( ٣۴-١:٢٩)	
۶.  مرقس ( ١:٣۵-۴۵)	
٧.  مرقس ( ١٢-٢:١)	

٨.  مرقس ( ١٧-٢:١٣)	
٩.  مرقس ( ٢٨-٢:١٨)	
١٠. مرقس ( ١٢-٣:١)	

١١. مرقس ( ١٩-٣:١٣)	
١٢. مرقس ( ٣٠-٣:٢٠)	
١٣. مرقس ( ٣۵-٣:٣١)	
١۴. مرقس ( ٢٠-١:۴)	

١۵. مرقس ( ٢۵-٢١:۴)	
١۶. مرقس ( ٢٩-٢۶:۴)	
١٧. مرقس ( ٣۴-٣٠:۴)	
١٨. مرقس ( ٣۵-۴١:۴)	
١٩. مرقس ( ٢٠-١:۵)	

٢٠. مرقس ( ٢۴-۵:٢١) ؛ ( ٣۵-۴٣:۵)	
٢١. مرقس ( ٣۴-٢۵:۵)	

٢٢. مرقس ( ۶-١:۶)	
٢٣. مرقس ( ١٣-٧:۶)	

٢۴. مرقس ( ٢٩-١۴:۶)	
٢۵. مرقس ( ٣٢-٣٠:۶)	
٢۶. مرقس ( ٣۴-٣٣:۶)	
٢٧. مرقس ( ۶:۴۵-۵٢)	
٢٨. مرقس ( ۵۶-۶:۵٣)	
٢٩. مرقس ( ١٣-٧:١)	

٣٠. مرقس ( ٢٣-٧:١۴)	
٣١. مرقس ( ٣٠-٧:٢۴)	
٣٢. مرقس ( ٣٧-٧:٣١)	
٣٣. مرقس ( ١٠-٨:١)	

٣۴. مرقس ( ٢١-٨:١١)	
٣۵. مرقس ( ٢۶-٨:٢٢)	

٣۶. مرقس ( ٣٨-٨:٢٧) ؛ ( ٣٢-٩:٣٠)	
٣٧. مرقس ( ٨-٩:١)

٣٨. مرقس ( ١٣-٩:٩)	
٣٩. مرقس ( ٢٩-٩:١۴)	
۴٠. مرقس ( ٣٧-٩:٣٣)	
۴١. مرقس ( ۵٠-٩:٣٨)	
۴٢. مرقس ( ١٢-١٠:١)	

۴٣. مرقس ( ١۶-١٠:١٣)	
۴۴. مرقس ( ٣١-١٠:١٧)	
۴۵. مرقس ( ٣۴-١٠:٣٢)	
۴۶. مرقس ( ١٠:٣۵-۴۵)	
۴٧. مرقس ( ۴۶-۵٢:١٠)	
۴٨. مرقس ( ١١-١١:١)	

۴٩. مرقس ( ١٨-١١:١٢)	
۵٠. مرقس ( ٢۶-١١:١٩)	
۵١. مرقس ( ٣٣-١١:٢٧)	
۵٢. مرقس ( ١٢-١٢:١)	

۵٣. مرقس ( ١٧-١٢:١٣)	
۵۴. مرقس ( ٢٧-١٢:١٨)	
۵۵. مرقس ( ٣۴-١٢:٢٨)	
۵۶. مرقس ( ١٢:٣۵-۴٠)	
۵٧. مرقس ( ۴۴-۴١:١٢)	

۵٨. مرقس ( ٨-١٣:١)	
۵٩. مرقس ( ١٣-١٣:٩)	

۶٠. مرقس ( ٢٧-١٣:١۴)	
۶١. مرقس ( ٣٧-١٣:٢٨)	
۶٢. مرقس ( ١٠-١:١۴)	

۶٣. مرقس ( ٢١-١١:١۴)	
۶۴. مرقس ( ٢۶-٢٢:١۴)	
۶۵. مرقس ( ٣١-٢٧:١۴)	
۶۶. مرقس ( ۴٢-٣٢:١۴)	
۶٧. مرقس ( ۵٢-١۴:۴٣)	
۶٨. مرقس ( ۶۵-١۴:۵٣)	
۶٩. مرقس ( ٧٢-١۴:۶۶)	
٧٠. مرقس ( ١۵-١:١۵)	

٧١. مرقس ( ١۶-۴٧:١۵)	
٧٢. مرقس ( ٨-١:١۶)	

٧٣. مرقس ( ١٣-٩:١۶)	
٧۴. مرقس ( ٢٠-١۴:١۶)
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چیزی که مسیح آغاز کرد 

شش پایھ وجود دارد کھ نمایانگر جنبشی است کھ مسیح بنیاد کرد و امروز ھنوز رایج است. 

  

ها را میدید. مسیح با دلسوزی برای مردم قدم برمیداشت. او بھ اسرائیل نگاه کرد و بّرهھایی را  ۱. مسیح نیاز

دید، کھ بدون شبان گم شده بودند. او شاگردان خود را بھ جاھای مختلف جھان فرستاد تا انجیل را پخش کنند. 

۲. مسیح با مردم ارتباط برقرار میکرد. مسیح تمام وقت خود را صرف کمک کردن بھ مردم گذاشت__بدنبال 

"بیماران" میگشت نھ "تندرستان"، "گناھکاران" نھ "نیکوکاران". او بدنبال کسانی میگشت کھ شفقت خدا را نیاز 

داشتند.  

گذاشت. مسیح خبر خوب رھایی را در عمل و کالمش فرا میخواند. در او، حکم  ٣. مسیح انجیل را درمیان می

خداوند بھ یک واقعیت تبدیل شد. او موعظھ میکرد، تعلیم میداد، توبیخ میکرد، و او با ھرکس کھ مالقات میکرد بھ 

ایمان آوردن و توبھ کردن دعوت میکرد. او زندگیش را بعنوان خونبھا برای ماھا داد. 

۴. مسیح شاگردانی را تعلیم میداد. مسیح مردم را راھنمایی میکرد کھ بھ او اعتماد کنند و بھ آنھا یاد میداد کھ 

از دستورات او اطاعت کنند. او خود را بھ عنوان یک الگوی جدید زندگی بھ آنھا نشان میداد. 

۵. مسیح جمعی را گرد هم آورد. عیسی مسیح با طلوع خود، شاگردانش را در کلیساھایی کھ با ایمان بھ او، 

عشق بھ یکدیگرد و شھادت در کالم و عمل شکل گرفتھ بود، سازماندھی کرد.  

۶. مسیح کارگران را گسترش میداد. عیسی مسیح پیروانش را برای شاگردسازی از ھمٔھ ملتھا مجھز میکرد. 

او روح القدوس را بر آنھا فرستد کھ بتوانند این خدمت را در قدرت او ادامھ دھند. 

  

از ذھن خود این نمودار را بکشید و توضیح دھید. 
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