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زندگى عظيم
شاگردانى بسازيم ،كه شاگرد بسازند
محبّت ،اطاعت را افزايش بدهیم.
این رسالت "زندگى عظيم است"
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رسالت زندگى عظيم :ايمانداران تمام دنيا را قادر میساز كه قوم خود را به دست آورند و
شادى كنند.

👂شنيدن و ...اطاعت كردن از خدا اين آيات را بخوانيد:
 )1يوحنا  ٥آيه ٩١

 )2يوحنا  ٨آيه ٧٤

 )3يوحنا  ٩١آيه ٧٤

 )4يوحنا  ٩١آيه  ٩١و ٩٧
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چه كسانى "حوارى" (شاگرد) هستند؟
تشريح كلمه "حوارى" (شاگرد) طبق لغت نامه:
 )1يك شاگرد يا پيرو يك معلم و يا مدرسه
 )2حواريان عيسى مسيح
 )3شخصی كه در گسترش تعليم شخص ديگرى را كمك مى كند و آن را مى پذيرد.

✝پس بروید و همهٔ ملّتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید و تعلیم دهید كه
همهٔ چیزهایی را كه به شما گفتهام ،انجام دهند و بدانید كه من هر روزه تا آخر زمان با شما هستم.
متّی باب  ٧١أيات  ٩١و ٧١
تشريح يكى از حواريان عيسى را به ياد داشته باشيد:
"كسى كه مى پذيرد ،اطاعت مى كند و فرمانهاى عيسى را گسترش مى دهد".

مقياس رشد

تشخيص

اطاعت

تشخيص

گسترش دادن

اطاعت

گسترش دادن

🔆نبايستى تشخيص ،بزرگتر از عمل باشد!
اميدواريم كه با اين تعليم شاگرد سازى كه بنيادش در اطاعت است هر مسيحى و ايماندار نه تنها مأموريت عيسى را
بپذيرد بلكه مجهز شود  ،در مشاركت با ايمانداران ديگر و در اطاعت به دور دنيا بروم و به ديگران از عيسى ،نجات و
قواعد او بشارت دهیم .دنياى كه محتاج عيسى ،نجات و قواعد اوست .اگر اين روش شاگردسازى انجام شود به احتمال
زياد به سرعت جنبش شاگرد سازى گسترش پيدا خواهد يافت كه به منطقه ،شهر ،كشورتان و به تمام دنيا مى رسد و
پيغام عيسى در تمام دنيا اعالم مى شود.
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كليسا چيست؟
كلمه كليسا در كتاب مقدس به سه طريق استفاده شده است:
 )1كليساى عمومى ،اساسى (متى  ٩١آيه )٩٨
 )2كليساى يك شهر و يا منطقه (مكاشفه  ١آيه )٩
 )3گردهمايى خانگى ايمانداران (اعمال رسوالن  ٥آيه  ،٧٧كولسيان  ٧آيه )٩٥
عيسى مسيح فرمانهاى عهد عتيق را چنين خالصه كرده است„ :عیسی جواب داد« :خداوند ،خدای خود را با تمام دل و
تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار .دومین حكمی كه به همان اندازه مهم است شبیه اولی است ،یعنی همسایهات
را مانند جان خود دوست بدار.در این دو حكم تمام تورات و نوشتههای انبیا خالصه شده است(.».متّی  ٧٧آيات  ١٤تا )٧١
اعمال شاگردان عيسى مسيح در عهد جديد فرمانهاى خدا را خالصه كرده اند .اطاعت كردن كل فرمانهاى او شامل آن
مى شود.
ما كليساهاى را كه در خانه ها جمع مى شوند ،را چنين تشريح مى کنیم :يك خانواده روحانى كه عيسى پادشاه آن است،
خدا را دوست دارد و شاگردسازى را افزايش مى دهند .منظور ساختمان ،خادمين ،بودجه و برنامه ها نيست .افزايش
اينها اشتباه نيست ولى افزايششان خيلى دشوارتر است .چيزهاى ساده ،ساده تر افزايش پيدا مى كنند .به اين خاطر
تصميم گرفته ايم ادوات كليساى عمومى را تغیير ندهيم ،هنگامى كه روشد روحانی آن خانواده ایجاد می شود.

ساختمان
عشق خدا

کارکنان

برنامه ها

پادشاهی
مسیح

شاگردان انجام می دهند

دیگران دوست دارند
بودجه

كلمه يونانى كليسا " "ekklesiaاست .اين كلمه يونانى چنين معنى مى دهد" :كسانى كه خوانده مى شوند تا گرد هم
آيند ".اين كليسا است .آنانى هستند كه عيسى مسيح خانواده آنها است تا گرد هم آيند .اين يك ساختمان ،برنامه و يا
جلسه كليساى يك شنبه نيست .تمام اينها مى توانند از طريق كليساى عمومى انجام شود ولى طبق تشريح كلمه كليسا
در كتاب مقدس نيست.
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افزايش
چيزهاى ساده به سادگى افزايش مى گيرند.
ابزار كمكى الزم و طرح آن بايد ساده ،قابل كپى و ساده در انتشار دادن از ايماندار به ايماندار باشد.

چرا بايد افزايش دهيم؟
شاگردان (حواريان) را افزايش دادن ،ارزش دارد:
 افزايش خوب نيست وقتى چيزهاى نادرست افزايش پیداکنند .به عنوان مثال :سرطان مثال ابراهيم مثالهاى ديگر كالم براى ايمان در اطاعت -بى درنگ ،اساسى ،گران ،مطيع

هر سرباز نيروى درياى يك نگهبانى مسلح است
 -هر ايماندار بايستى مجهز كرده شود كه انجيل را بشارت دهد ،ديگران را شاگرد بسازد و كليساى ساده شروع كند.

اهميت افزايش دادن
⭕ ما به تنهاى كسى را نمى توانيم بدست آوريم.
 oما بايد شاگردانی بسازيم كه شاگرد مى سازند
 oما بايد كليساهاى را شروع كنيم كه كليسا شروع كنند.
⭕ اصول ( ٧-٧-٧دوم تيموتاؤس  ٧آيه )٧

ایمان داران امین
ایمان داران امین

ایمان داران امین

ایمان داران امین

ایمان داران امین

تیموتائوس

پولس

ایمان داران امین
ایمان داران امین
ایمان داران امین

نسل چهارم

نسل سوم
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نسل دوم

نسل اول

چـرا؟ چه كسى؟ چگونه؟
اين اولين بخشى است كه با آن شروع مى كنيد به درس دادن ايمانداران و يا نو ايمانان.
چـرا خدا ما را نجات داد؟ چون ما را دوست دارد (يوحنا  ١آيات  ٩١الى  .)٩٨خدا مى خواهد كه اين مژده نيكوى محبّت
و بخشش او را با ديگران قسمت كنيم .نكات زير "چهار فرمان" و "چهار فراخواندگى" راتوجه كنيد:
چهار فرمان (متى  ٧٨آيات  ٩١و )٧١
 )1برويد
 )2شاگرد بسازيد
 )3تعميد دهيد
 )4اطاعت را تعليم دهيد

چهار خواندگى
 )1فراخواندگى از باال (از خدا) (مرقس  ٩١آيه )٩٥
 )2فراخواندگى از پايين (لوقا  ٩١آيات  ٧٤و)٧٨
 )3فراخواندگى از درون (اول قرنتيان  ١آيه  ٩١و )٩٤

 )4فراخواندگى از بیرون (اعمال رسوالن  ٦١آیه )٩

با چه كسى اين مژده نيكو را قسمت مى كنيم؟ داستان زندگييتان را تقسيم كنيد تا داستان خدا تقسيم شود.
o

چگونه داستان زندگييتان را در  ١دقيقه و  ١قسمت مى توانيد تعريف كنيد:
 زندگى شما قبل از اينكه عيسى را شناختيد. چرا تصميم گرفتيد پيرو او شويد. داستان تغيرى كه بعد از ايمان آوردن به عيسى در زندگى شما بوجود آمد را تعريف كنيد....................... -

o

روشهاى مختلفى داريم كه داستان خدا را تعيريف و قسمت كنيم .سه دايره بشارت:

گناه
شكسته شدن
ا

شکسته
شدن

رفتن

طرح
کامل
خدا

رشد

از گناه روى گردانيدن
و ايمان آوردن

عیسی مسیح
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شبكه ارتباطى
فهرستى از اسامى فاميل ،همسايگان ،همكاران و غيره كه با آنها به طريقى در ارتباط هستيد تهيه كنيد.
شهادت زندگييتان و مژده نيكوى عيسى را با بى ايمانان اين فهرست و بخصوص كسانى را كه نمى شناسيد تعريف
كنيد .و يا آنها را دعوت كنيد كه به يك گروه جويندگان بپويندند.
عمل :يك فهرست با  ٧١نفر بى ايمان آماده كنيد.

ناشناخته

غیر مسیحی

مسیحی

نام

☐

☐

☐

________________________________ 1.

☐

☐

☐

________________________________ 2.

☐

☐

☐

________________________________ 3.

☐

☐

☐

________________________________ 4.

☐

☐

☐

________________________________ 5.

☐

☐

☐

________________________________ 6.

☐

☐

☐

________________________________ 7.

☐

☐

☐

________________________________ 8.

☐

☐

☐

________________________________ 9.

☐

☐

☐

________________________________ 10.

☐

☐

☐

________________________________ 11.

☐

☐

☐

________________________________ 12.

☐

☐

☐

________________________________ 13.

☐

☐

☐

________________________________ 14.

☐

☐

☐

________________________________ 15.

☐

☐

☐

________________________________ 16.

☐

☐

☐

________________________________ 17.

☐

☐

☐

________________________________ 18.

☐

☐

☐

________________________________ 19.

☐

☐

☐

________________________________ 20.

☐

☐

☐

________________________________ 21.

☐

☐

☐

________________________________ 22.
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23. ________________________________

☐

☐

☐

24. ________________________________

☐

☐

☐

25. ________________________________

☐

☐

☐

26. ________________________________

☐

☐

☐

27. ________________________________

☐

☐

☐

28. ________________________________

☐

☐

☐

29. ________________________________

☐

☐

☐

30. ________________________________

☐

☐

☐

31. ________________________________

☐

☐

☐

32. ________________________________

☐

☐

☐

33. ________________________________

☐

☐

☐

34. ________________________________

☐

☐

☐

35. ________________________________

☐

☐

☐

36. ________________________________

☐

☐

☐

37. ________________________________

☐

☐

☐

38. ________________________________

☐

☐

☐

39. ________________________________

☐

☐

☐

40. ________________________________

☐

☐

☐

41. ________________________________

☐

☐

☐

42. ________________________________

☐

☐

☐

43. ________________________________

☐

☐

☐

44. ________________________________

☐

☐

☐

45. ________________________________

☐

☐

☐

46. ________________________________

☐

☐

☐

47. ________________________________

☐

☐

☐

48. ________________________________

☐

☐

☐

49. ________________________________

☐

☐

☐

50. ________________________________

☐

☐

☐

51. ________________________________

☐

☐

☐

52. ________________________________

☐

☐

☐

53. ________________________________

☐

☐

☐
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54. ________________________________

☐

☐

☐

55. ________________________________

☐

☐

☐

56. ________________________________

☐

☐

☐

57. ________________________________

☐

☐

☐

58. ________________________________

☐

☐

☐

59. ________________________________

☐

☐

☐

60. ________________________________

☐

☐

☐

61. ________________________________

☐

☐

☐

62. ________________________________

☐

☐

☐

63. ________________________________

☐

☐

☐

64. ________________________________

☐

☐

☐

65. ________________________________

☐

☐

☐

66. ________________________________

☐

☐

☐

67. ________________________________

☐

☐

☐

68. ________________________________

☐

☐

☐

69. ________________________________

☐

☐

☐

70. ________________________________

☐

☐

☐

71. ________________________________

☐

☐

☐

72. ________________________________

☐

☐

☐

73. ________________________________

☐

☐

☐

74. ________________________________

☐

☐

☐

75. ________________________________

☐

☐

☐

76. ________________________________

☐

☐

☐

77. ________________________________

☐

☐

☐

78. ________________________________

☐

☐

☐

79. ________________________________

☐

☐

☐

80. ________________________________

☐

☐

☐

81. ________________________________

☐

☐

☐

82. ________________________________

☐

☐

☐

83. ________________________________

☐

☐

☐

84. ________________________________

☐

☐

☐
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85. ________________________________

☐

☐

☐

86. ________________________________

☐

☐

☐

87. ________________________________

☐

☐

☐

88. ________________________________

☐

☐

☐

89. ________________________________

☐

☐

☐

90. ________________________________

☐

☐

☐

91. ________________________________

☐

☐

☐

92. ________________________________

☐

☐

☐

93. ________________________________

☐

☐

☐

94. ________________________________

☐

☐

☐

95. ________________________________

☐

☐

☐

96. ________________________________

☐

☐

☐

97. ________________________________

☐

☐

☐

98. ________________________________

☐

☐

☐

99. ________________________________

☐

☐

☐

100. ________________________________

☐

☐

☐
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داستان زندگى شما( ،شهادت)
وقتى مى خواهيد شهادت زندگييتان را براى كسى كه نمى شناسيد تعريف كنيد  ،كمكى مى باشد كه به ياد سه چيز
باشيد :داستان زندگى ايشان ،داستان زندگى شما و داستان خدا.
داستان ايشان:
اگر بتوانيد ايشان را به تعريف كردن داستان روحانى خود هدايت كنيد اين كمكى مى باشد كه شما بتوانيد داستان خود
را بهتر تعريف كنيد .طبق ارزيابى زندگى ،جهان بينى و اولويت ايشان مى توانيد شهادت خود را تطبيق كنيد.
داستان (شهادت) شما:
شهادتان را به سه قسمت تقسيم كنيد .ياد بگيريد شهادتان را در سه دقيقه تعريف كنيد.
زندگى شما قبل از اينكه عيسى مسیح را بشناسید.
چرا تصميم گرفتيد پيرو او شويد.
داستان تغيیرى كه بعد از ايمان آوردن به عيسى مسيح در زندگى شما بوجود آمد را تعريف كنيد.
................................

قصد تعريف داستان خودتان اين است كه درى باز شود براى تعريف داستان خدا (مژده نيكو) .وقتى اين در باز
شد داستان خدا و نقشه او براى نجات انسان را تعريف كنيد.
بخش عملى:
داستان (شهادت) زندگييتان را بنويسيد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
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داستان خدا
راههاى مختلفى براى پخش كردن مژده نيكوى خدا وجود دارد .يك راه كه از همه بهتر باشد وجود ندارد .بهترين راه براى
شخص مقابل به جهان بينى ،ارزيابى زندگى ،تجربه ها ،فرهنگ و مذهب او ربط دارد .اگر روشى براى بشارت دادن
بلد نيستيد براى شروع از روش ذيل استفاده كنيد .طريقه اى كه قابل تطابق است ،نزديك شدن از طريق شروع خلقت
تا داورى است.

شروع خلقت تا داورى
در آغاز خدا تمام جهان و هر چه در آن است را آفريد .او اول مرد و بعد زن را آفريد .آنها را جزعى از
خانواده خود كرد و در رابطه نزديكى با آنها بود .آنها نسبت به خدا نافرمانى كردند و به اين طريق گناه
و مصيبت را به اين جهان آوردند .به اين خاطر آنها از خانواده خدا جدا شد.
خدا پسر خود را فرستاد و انسانها را به آن رفاقت برگرداند .عيسى زندگييش بى نقص بود .او به مردم
خدا را آموخت .او معجزات زيادى نشان داد ،بسيارى را شفا داد و اينچنين قدرت خدا را نشان داد.

با اينكه عيسى زندگييش بى نقص بود و نبايد محكوم مى شد ،مرگ بر صليب را بر خود گرفت تا جريمه
ما را براى گناه پرداخت كند .او را دفن كردند .خدا قربانى او را ديد و پذيرفت .پذيرشش را با قيام
عيسى پس از سه روز نشان داد .اگر به عيسى مسيح ايمان آوريم و توبه كنيم خدا گناه هاى ما را مى
بخشد و دوباره به خانواده او تعلق پيدا مى كنيم .خدا روحلقدس را به ما عطا مى كند تا قادر به
اطاعت از خدا شويم.

عيسى بعد از قيام از مرگ چهل روز در اين دنيا بود .به پيروانش تعليم داد كه به تمام دنيا بروند و
مژده نجات را با قدرت روحلقدس به هر قوم و نژاد بدهند .پس از آن در مقابل ديد شاگردانشان به
آسمان رفت .يك روز دوباره بر خواهد گشت .آنانى كه پيرو او نبودند و نا اطاعتى كردند مجازات مى
كند و به آنانى كه به او ايمان داشتند و از او اطاعت كردند پاداش خواهد داد و همچنين با او سلطنت
خواهند كرد.

13

سه دايره را چنين تشريح دهيد:
گناه

رفتن

شکسته
شدن

از گناه روی برگرداندن و
ایمان آوردن

طرح
کامل خدا

گناه
مسیح

ما در دنياى زندگى مى كنيم كه شكست خورده است .دنياى پر از مريضى ،پر از فاجعه ،جنگ و خانوادههاى از همه
پاشيده ......درد و رنج بسيار است .ولى اين نقشه خدا نبود.
خدا يك نقشه عالى براى زندگى ما دارد .راهى كه ما را به شكست رسانده ،كالم خدا گناه ناميده است .گناه از قصد خدا
روى برمى گرداند و راههاى خود را دنبال مى كند و اين ما را به شكست مى رساند .شكست به مرگ منجر مى شود و
مرگ ما را براى هميشه از خدا جدا مى كند.

به اين خاطر خدا يك راه نجات براى ما فراهم كرد و اين راه عيسى مسیح است .مسیح آمد ،شكست و مرگ ما را كه
اليقش بوديم بر روى صليب بر دوش گرفت و بدن او براى ما شكسته شد .سه روز پس از مرگ برخاست و راه نجات
تازه اى ،از شكست ما براى ما فراهم كرد ،كه از بتوانيم از آن خارج شويم .انسانها كارهاى مختلفى مى كنند تا از اين
شكستگى رها شوند .چيزهاى مثل پول ،مؤفقيت ،دين ،روابط ،تحصيالت ،مواد مخدر و الكـل ولى هيچ كـدام از اينها
نمى توانند ما را از شكست نجات دهند .تنها راه نجات عيسى است .اگر از گناه روى برگردانيم و ايمان آوريم كه عيسى
براى ما قربانى و مصلوب شد و از مرگ برخاست .به اين طريق مى توانيم از شكست یا سقوط راهایى يابيم ،در رابطه
با خدا رشد كنيم و قصد عالى او براى زندگيمان را دنبال كنيم .حتى بيشتر از اين .ما مى توانيم همانند عيسى مسیح
ديگران را كمك كنيم تا از سقوط رهاى يابند.

پس در دنيا دو نوع انسان وجود دارد .انسانهاى كه قصـد خدا را دنبال مى كنند و انسانهاى كه هنوز در سقوط زندگى
مى كنند .ما بايستى از خود سؤال كنيم كه كدام يك از اينها هستيم و كجا ايستاده ايم.
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بخش عملى:

"خلقت تا داورى" و يا "سه دايره نجات" را بكشيد:
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شخص صلح
جستجو کنید در کالم مقدس ــ لوقا باب  ٩١آيات  ٩الى ٩٩
خصوصيات شخص صلح:
لوقا ٩١
آيه  - ٥در را به روى شما باز مى كند
آيه  - ١بركت شما را دريافت مى كند
آيه  - ٤در خانه اش را به روى شما باز مى كند /مهمان نواز
آيه  - ٤پيشنهاد حمايت به شما مى دهد

خــالصــه :

شخص فرستاده چه مى كند:
لوقا ٩١
آيه  - ٩دو نفرى بروند
آيه  - ٧دعا براى كارگر
آيه  - ١مى رود و خود را به خطر مى اندازد
آيه  - ٧همه چيز را پشت سر مى گذارد
آيه  - ٧وقت تلف نمى كند
آيه  - ٥سالم مى رساند
آيه  - ١بركت مى باشد وقتى پذيرفته مى شود
آيه  - ٤با ايشان مشاركت دارد
آيه  - ١براى شفا دعا مى كند وقتى كسى به شفا نياز دارد
آيه  - ١به ايشان خدمت مى كند
آيه  - ١كالم خدا را اعالم مى كند
آيه  -٩١وقتى پذيرفته نشدند در شهر نزديك شدن پادشاهى
خدا را تاكيد مى كنند

 دعا كنيد براى كارگر براى محصول برويد به يك منطقه و پادشاهاى خدا را اعالم كنيد وقت تلف نكنيد ،با تشخيص جويا شويد شخص صالح را مالقات كنيد و اگر امكان دارد او و خانواده اش را به كمك گيريد سالم برسانيد و سؤالهاى قابل توجه روحانى بكنيد در مالقات خوشرو  -سالم دهيد و سؤالهاى بشارتى بپرسيد وقت با شخص صالح و خانواده اش داشته باشيد و رفاقت را تشخيص دهيد به ايشان خدمت كنيد از طريق اعالم مژده إنجيل ،آيه از كالم خدا و غيره هميشه دلير و صادق باشيد -وقتى پذيرفته نشديد ،در شهر پادشاهى خدا را تاكيد كنيد و آن شهر را ترك كنيد

فيلتر كردن شخص صلح:
 مهمانواز ،تشنه مسائل روحانى از شما سؤال مى كنند (فقط عقيده خودشان را تعريف نمى كنند ،بلكه مايل دانستن عقيده شما هستند) -مشتاق هستند گروهاى از خانواده و اجتماع تشكيل دهند تا گروهى از كتاب مقدس تعليم بگيرند

دنبال شخص صلح گشتن:
شخص صلح عالقه به چيزهاى روحانى دارد و خانه خود را براى شما باز مى كند .مشتاق هستند گروهاى از
خانواده و اجتماع تشكيل دهند تا گروهى از كتاب مقدس تعليم بگيرند.

دنبال گروهاى صلح باشيد :
گروهاى كه پيش از اين وجود دارند را به چنين گروه تبديل كنيد از جمله گروهاى ورزشى ،گروهاى دينى و
غيره...
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اولين درس گروهى
طرح سه قسمتى ( )١/١كه گروهايتان استفاده خواهند كرد در صفحه بعدى است نكته بردارى هايتان را در پايين
يادداشت كنيد.

توانايى مسئوليت يك كليد است (قسمت اول)
 اگر شاگردهاى (حواريان) مطيع مى خواهيد آنها را مسئول نگه داريد براى درسهاى كه ياد مى گيرند. استفاده از روش سه قسمت به شما كمك مى كند انسانها را موظف مى كند كه بشارت دهند ،به درسهایى كههر هفته مى شنوند اطاعت كنند و آنها را به ديگران انتقال دهند.

تعليم غلط را چطور مى توانيد از گروهايتان دور نگه داريد؟
 به ياد داشته باشيد كه حتى كشيش هاى كليساها هم با تعليم غلط مشكل دارند. كليساهاى پولس هم با تعليم غلط مشكالت داشتند .او به اين خاطر كتابهاى اول و دوم قرنتيان و غالتيان رانوشت.
 تعليم غلط اجتناب ناپذير است ،با اينحال بايد بتوانيم با آن رو در رو شويم وقتى پيش آيد. اگر گروهاى شما در سطح كليساهاى شهرى است ،مى توانيد يك خادم با عطيه تعليم بخصوص عطيه تشخيصتعليم غلط را استخدام كنيد.

الهیات خوب

تغير دادن طرح سه قسمتى
 شما مى توانيد سؤالها را تغير دهيد ،بستگى به گروه دارد كه ايماندار يا بى ايمان هستند .اما توجه داشته باشيدكه طرح سه قسمتى را دنبال كنيد
 -يك طرح سه قسمتى براى بى ايمانان در انتهاى اين متن است.

بخش عملى:
مرقس  ٥آيه  ٩الى  ٧١را بخوانيد و طرح سه قسمتى را تمرين كنيد.
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جلسه طرح سه قسمتى
يك گروه طرح سه قسمتى را دنبال مى كند وقتى گرد هم مى آيند.

به پشت نگاه كنيد
نگهدارى و پرستش .با هم مشاركت داشته باشيد و غذا بخوريد .شهادت ايمان آوردن را براى همديگر تعريف كنيد .با
همديگر دعا و پرستش كنيد ،سرودها را بخوانيد و از هر عطيه ،كه در گروها داده شده استفاده كنيد .اگر كسى مشكلى
دارد براى او دعا كنيد و به او كمك كنيد.
بازرسى (هيچ وقت اين نكته را فراموش نكنيد)
سؤال "چطور چيزى را كه ياد گرفته ايد دنبال كرديد؟"
سؤال "چه كسى را كمك كرديم/تعليم داديم با چيزهاى كه ياد گرفتيم".
سؤال "به چه كسانى بشارت داديم و يا شهادت زندگييمان را تعريف كرديم".
رويا براى آينده (هيچ وقت اين نكته را فراموش نكنيد)
يك داستان از كالم خدا را با ديگران قسمت كنيد ،داستان شخصى خود را شهادت بدهید و يا يك سرود را با ديگران
قسمت كنيم تا از اين طريق ديگران را تشويق كنيم تا آنها هم از عيسى مسيح تعريف كنند و شروع كنند همان
كارى كه شما مى كنيد انجام دهند و يك گروه جديدى تشكيل دهند .مى توانيد از يكى از آيه هاى ذيل براى شروع
استفاده كنيد :متى  ٧٨آيات  ٩٨الى  ،٧١لوقا  ٩١آيه  ،٩٩اعمال رسوالن  ٩آيه  ،٨لوقا  ٩١آيات  ٩الى  ،٩١متى  ٩١آيات
 ٩الى ٧١

به باال نگاه كنيد
دعا ،با خدا ساده و خالصه صحبت كنيد .از او بخواهيد كه به شما قطعه تعليمى هر هفته را نشان دهد.
خواندن و گفتگو .قطعه هفتگى را بخوانيد.
 )1چه چيزى را در اين قطعه مى پسنديد؟
)2چه چيزى در اين قطعه شما را به چلش مى گيرد؟
دوباره اين قطعه را بخوانيد.
 )١اين قطعه چه چيزى را در باره خدا تعليم مى دهد؟
 )٧اين قطعه چه چيزى را در باره مردم تعليم مى دهد؟

به جلو نگاه كنيد
دعا كردم ،گوش دادن ،تعهد بستن .هر نفر در گروه دعا كند و از خدا سؤالهاى ذيل را بكند و اگر خدا جوابى داد آن
را در ذهن خود يادداشت كنيد .بعد از دعا در باره آن صحبت كنيد.
 )٥چطور مى توانيد به اين قطعه اطاعت كنيد؟
 )١به چه كسى مى توانيد اين قطعه را آموزش دهيد؟
 )٤داستان زندگييتان و يا داستان خدا را به چه كسى تعريف مى كنيد؟

بخش عملى
در گروهاى دو و سه نفرى جوابهاى سؤالهاى  ٤-٥را مشورت كنيد .بعنوان مثال با نقش بشارت دهنده و بشارت
شنوده يك بحث دشوار را تمرين كنيد و مشورت كنيد كه چطور مى توان با وسوسه مقاومت كرد .تعليم دادن را تمرين
كنيد و يا چگونه مژده إنجيل را دادن را تمرين كنيد .بعد از آن دعا كنيد كه خدا قلبهاى كسانى را كه بشارت مى دهيد
آماده سازد و به شما قوت دهد كه مطيع بمانيد.
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كــوچــك
گروهايتان را كوچك نگه داريد .با گروهى از آدمهاى كه همديگر را مى شناسند شروع كنيد .در مكانى دور هم جمع
شويد كه افرادهاى ديگر هم جمع مى شوند مثل خانه ،كافه ،رستوران و يا زير يك درخت .گروهاى بزرگ را به گروهاى
 ١تا  ٥نفرى تقسيم كنيد.

هر كس خودش رشد كردن را ياد مى گيرد
در اين گروها هر كس براى خود ياد مى گيرد از طريقی:
براى ديگران از عيسى مسیح تعريف کنید
كالم خدا/كتاب مقدس
با خدا حرف زدن و از او شنيدن
كمك به ايمانداران ديگر و تشويق ايشان
دليرانه با اوقات سخت و اذيت و آزار روبرو مى شود
در نظر داشته باشيد كه هر كس استعداد شاگرد سازى دارد
همه استعداد شاگردسازى را دارند هم قبل از اينكه به عيسى مسیح ايمان بياورند و همينطور بعد از ايمان آوردن به
عيسى مسیح .معموال ا رهبران بدون دستمزد خدمت مى كنند و بدون تحصيل رسمى هستند.
مطيع باشيد و تمرين كنيد
پاييه همه گروها مطيع بودن است و نه تنها متمركز به معلومات .پيرو عيسى مسیح باشيد از طريق هدايت روح القدس
از كالم خدا تعليم بگيريد و اطاعت كنيد .در هر گردهمايى پيمانهاى عملى و خاص انتخاب كنيد و در گردهمايى بعدى آنها
را مرور كنيد .صياد انسانها باشيد از طريق نمونه بودن در اطاعت و آموختن.
گروه هاى جديد از طريق مشاور بودن و افزايش دادن
در نظر داشته باشيد كه گروه هاى جديد بوجود ،آوردن را ترجيح دهيد به گروه هاى بزرگتر .رهبران جديد را ديدار كنيد
آنانى كه گروهاى جديد آغاز مى كنند .آنها را تعليم دهيد كه همين كار را انجام دهند .در ارتباط باشيد تا مدام در تعليم
و مسئوليت پذير بمانند .از ن ك ن ر استفاده كنيد (ن :نمونه بودن ،ك :كمك كردن ،ن :نظارت كردن ،ر :رها كردن) تا به
ديگران كمك كنيد گروهاى ديگر شروع كنند.
گفتگو و كشف كردن
كالم خدا را در نظر داشته باشيد .به روح القدس اعتماد كنيد كه به هر كسى كمك مى كند كه معناى كالم خدا را كشف
كنند .از طريق سؤال كردن تعليم دادن را ترجيح دهيد به موعظه كردن .تالش كنيد كه مطمئن شويد كه همه شركت
كنند.
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"مسير شروع" ٨ :جلسه اول
جلسات اول براى ايماندارنيست كه تا كنون در چنين جلساتى شركت نكردند ٨ .جلسه اول با دستور العمل است و از پيش
تنظيم شده است .به ويژه استفاده كردن كاربرد و بخش عملى ويژه در جلسات بعدى شروع مى شود .كسانى كه تازه
ايمان آوردن را مى توانند با اين گروه شروع كنند.
( )1داستان زندگى خود را تعريف كنيد
به باال نگاه كنيد :مرقس  ٥آيات  ٩الى  ٧١نگاه خاص به آيات  ٩٨الى  ٧١كنيد.
بخش عملى :داستان زندگى خود را تعريف كنيد .احتياج است كه از قبل داستان را آماده كرده باشيد تا به راحتى
بتوانيد آن را تعريف كنيد .داستانتان را به اين طريق مى توانيد تعريف كنيد:
درباره زندگييتان قبل از ايمان آوردن صحبت كنيد  -احساستان (درد ،رنج و تنهاى كه داشته ايد) را شرح دهيد.سؤال
(بعد از مرگ چه اتفاقى مى افتد؟) يا مبارزاتى كه قبل از ايمانتان به عيسى داشتيد.
درباره پيرو عيسى شدنتان صحبت كنيد  -درباره عيسى مسیح صحبت كنيد .اصلى ترين موضوع عيسى مسیح اين است:
ما همه با گناهنمان از خدا دور شديم .به خاطر گناهانمان خواهيم مرد .اما از مرگ نجات خواهيم يافت اگر به عيسى
مسيح ايمان آوريم كسى كه براى گناهنمان مصلوب شد ،دفن شد و از مرگ برخاست.
درباره زندگييتان بعد از ايمان آوردن به عيسى صحبت كنيد  -تعريف كنيد كه عيسى چطور زندگى شما را تغير
داده است .از شادى ،آرامش و بخششى كه عيسى به شما داده است.
به يك واكنش دعوت كنيد  -داستان زندگى شما بايستى پاسخ يك سؤال باشد .با يك سؤال به پايان برسيد ،سؤالى كه
كنجكاوى روحانى شنوندگان را بوجود آورد .سؤالى مثل" :مايليد كه بدانيد كه شما چگونه بخشيده خواهيد شد؟" يا
"مايليد كه خدا زندگى شما را تبديل دهد؟"
كوتاه صحبت كنيد (سه دقيقه يا كمتر)  -داستان شما بايستى كوتاه و جالب باشد .طوالنى صحبت نكنيد تا شنوندگان
توجه يشان را از دست ندهند.
بخش عملى :داستانتان را از قبل با يكى از عضو گروه تمرين كنيد
دعا :از خدا بخواهيد به شما  ٥نفر را نشان دهد كه مى خواهد آنها داستان زندگى شما و عيسى را از شما بشنوند.
( )2داستان عيسى را تعريف كنيد
به باال نگاه كنيد :اول قرنتيان  ٩٥آيات  ٩الى  ،٨روميان  ١آيه ٧١
بخش عملى :بگذاريد هر فردى از گروهتان تعريف كردن داستان عيسى را (با روش "از آفرينش تا داورى" و يا
يك روش ساده ديگر) تمرين كنند.
دعا :براى  ٥نفر داستان خود و عيسى را تعريف كنيد .هر هفته اين كار را انجام دهيد.
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( )١پيرو و صياد جانها بودن
به باال نگاه كنيد :مرقس  ٩آيات  ٩١الى ٧١
بخش عملى :يك ليست آماده كنيد  -بر روى يك كاغذ اسامى  ٩١١نفر از كسانى را كه مى شناسيد يادداشت كنيد
كه بايستى پيغام عيسى را بشنوند( .فاميل ،دوستان ،همسايه ،همكاران و غيره )...اگر آن شخص
ايماندار نيست داستان خود و مسیح را تعريف كنيد .اگر آن شخص ايماندار است او را به يكى از گروه
هاى خود دعوت كنيد.
دعا :دعا كنيد كه خدا به شما كسانى را نشان دهد كه مى خواهد داستان زندگييتان و مسیح را برايشان تعريف
كنيد.
( )٧تـعـمـيـد
به باال نگاه كنيد :روميان  ١آيات  ١و  ،٧اعمال رسوالن  ٨آيات  ٧١الى ٧١
بخش عملى :جاى براى تعميد كسانى كه تازه ايمان آورده اند پيدا كنيد( .درياچه ،رودخانه ،وان ،استخر) اطالعات
بيشتر در باره تعميد در آيات ذيل يافت مى شوند :اعمال رسوالن  ٧آيات  ١٤الى  ٨ ،٧٩آيات  ٥الى ،٩١
 ٨آيات  ١١الى  ١ ،١٨آيات  ٩١الى  ٩١ ،٩١آيات  ٧٤و  ٩١ ،٧٨آيات  ٧٤الى  ،١٧اعمال رسوالن  ٩٨آيات ٥
الى  ٩١ ،١آيات  ٩الى  ٧٧ ،٥آيات  ٩٧الى  ،٩٤اول قرنتيان  ٩آيات  ٩١الى ٩٤
دعا :دعا كنيد كه خدا به شما كسانى را نشان دهد كه مى خواهد داستان زندگييتان و مسیح را برايشان تعريف
كنيد.
( )٥كـتـاب مـقـدس
به باال نگاه كنيد :دوم تيموتاؤس  ١آيات  ٩٧الى ٩٤
بخش عملى :به خاطر داشته باشيد كه روش گروهتان در روش  ١به  ١بماند .همينطور نقرات گروهتان را تشويق
كنيد كه زمان رازگاهان داشته باشند ،هر روز كالم خدا را بخوانند و هر روز دعا كنند.
دعا :دعا كنيد كه خدا به شما كسانى را نشان دهد كه مى خواهد داستان زندگييتان و عيسى را برايشان تعريف
كنيد.
( )١با خدا صحبت كنيد
به باال نگاه كنيد :متى  ١آيات  ١الى ٩١
بخش عملى :دعاى ربانى را از متى  ١آيه  ١الى ٩١با گروهتان بخوانيد.
 )٩كف دست  -ارتباط .همانطور كه كف دست زيربناى انگشتان است وقت در رازگاهان با خدا زيربناى رابطه ى
خصوصى با او است" .اى پدر كه در آسمانى( "...متى  ١آيه )١
 )٧انگشت شست  -پرستش .انگشت شست به ما يادآورى مى كند كه اول خدا را بپرستيم قبل از اينكه از او چيزى
بطلبيم.
 )١انگشت سبابه  -شيفتگى .نكته بعدى زندگى خود ،نفشه هايمان ،خانواده ،امور مالى ،كار ،آينده ،همه چيز را به
خدا تقديم مى كنيم" .ملكوت و خواست تو بر قرار گردد( "....متى  ١آيه )٩١
 )٧انگشت ميان  -حاال احتياجاتمان را به حضور خدا مى آوريم" .نان روزانه ما را امروز نيز به ما ارزانى دار(".متى ١
آيه )٩٩
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 )٥انگشت حلقه  -بخشيدن .حال از خدا طلب بخشش مى كنيم و ما هم ديگران را مى بخشيم" .خطا هاى ما را
ببخشد چنانكه ما نيز آنان را كه به ما بدى كرده اند ،مى بخشيم ( ".متى  ١آيه )٩٧
 )١انگشت كوچك  -محافظت .حال از خدا طلب محافظت مى كنيم" .ما را از وسوسه دور نگاه دار و از شيطان حفظ
فرما( ".متى  ١آيه )٩١
 )٤انگشت شست  -پرستش .همانطور كه شروع كرديم به پايان مى رسيم  -خداى قادر مطلق را پرستش مى كنيم!
 "زيرا ملكوت و قدرت و جالل تا ابد از آن توست .آمين!" (متى  ١آيه )٩١دعا :دعا كنيد كه خدا به شما كسانى را نشان دهد كه مى خواهد داستان زندگييتان و عيسى را برايشان تعريف كنيد.
( )٤زمـانـهـاى سـخـت
به باال نگاه كنيد :اعمال رسوالن  ٥آيات  ٩٤الى  ،٧٧متى  ٥آيات  ٧١و ٧٧
بخش عملى :درباره مشكالتى كه با آنها روبرو شده ايد از زمانى كه ايمان آورده ايد با گروهتان صحبت كنيد.
درباره مشكالتى كه امكان دارد برايتان پيش آيد صحبت كنيد .واكنشتان را در اين مشكالت مرور كنيد  -با
بى باكى و محبّت  -همانطور كه عيسى مسیح تعليم مى دهد .براى هر نيازى كه بوجود مى آيد دعا كنيد.
براى هر كسى كه درباره نياز هايش صحبت كرد دعا كنيد.
( )٨گروهى كامل همانند كالم خدا
به باال نگاه كنيد :اعمال رسوالن  ٧آيات  ٧٧الى  ،٧٤قرنتيان  ٩٩آيات  ٧١الى ١٧
بخش عملى :چطور مى توانيد گروهى شويد همانند آيات ذكر شده .در اين باره بحس كنيد .بر روى كاغذى يك
دايره با خط نقطه دار بكشيد .باالى اين دايره سه عدد را يادداشت كنيد .عدد اول تعداد شركت كنندگان
گروهتان هستند (شكل چهره) ،عدد دوم تعداد كسانى كه به عيسى مسيح ايمان آوردند را يادداشت
كنيد (صليب) ،عدد سوم تعداد كسانى كه بعد از ايمان آوردن تعميد داديد (آب) .وقتى گروهتان تعهد مى
دهند كه يك كليسا باشند دايره نقطه دار را يك دايره خط كامل كنيد .اگر مرتبا يكى از نكته هاى ذيل را
انجام مى دهيد شكل آن را در داخل دايره بكشيد و اگر مرتبا انجام نمى دهيد شكل آن را بيرون از
دايره بكشيد.
 )1تعهد اينكه يك كليسا باشيد خط كامل دايره بجاى خط نقطه دار
 )2تعميد
 )3كتاب مقدس
 )4مراسم
 )5مشاركت
)6

هدايا و خدمت💲

 )7دعا
 )8پرستش
 )9بشارت دادن
 )11رهبران
هنوز گروهتان نياز به چه چيزى دارد تا بتواند يك گروه سالم و كليسا باشد؟
دعا :دعا كنيد كه خدا به شما كسانى را نشان دهد كه مى خواهد داستان زندگييتان و عيسى را برايشان تعريف كنيد.
حال بايد چه كار كرد؟
مجموعه كشف كنندگان و يا مجموعه قوى كردن را مرور كنيد بعنوان مثال كتاب يوحنا يا مرقس را مرور كنيد (در هر
جلسه يك داستان را انتخاب كنيد).
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دوره آموزش  -ن ك ت ت
 نمونه بودن  -نشان دهيد چگونه است ( ٧تا  ١هفته) كمك كردن  -به آنها كمك كنيد ( ٧تا ١هفته) تحت نظر گذاشتن  -خدمتشان را نظارت كنيد ( ٧تا  )١سال يا بيشتر ترك كرد ن  -خدمت را به آنها بسپاريدنكتت
 -نسل اول ن

ك

ت

ت

 -نسل دوم

ن

ك

ت

ت

ن

ك

ت

ت

ن

ك

ت

 نسل سوم -نسل چهارم

ت

همزمان به دو گروه تعلق داشتن
 oخانواده اولیه گروه روحانی شما است
 ١ oتا  ٩٧بزرگسال در يك گروه
سعى كنيد تعداد گروهتان را با ايمانداران بيشتر نكنيد بلكه به آنها كمك كنيد با آشنايانشان يك گروهى مثل شما
آغاز كنند.
 oشما هميشه تالش كنيد به ديگران كمك كنيد يك گروهى تشكيل دهند كه خانواده اوليه روحانى آنها شود.
 oاين چيزى است كه "نمونه و كمك كردن" ناميده مى شود .به اين دليل بعضى اوقات همزمان در دو يا چند گروه
خواهيد بود چون هنگاميكه گروه جديد را تشكيل مى دهيد هم نمونه هستيد و هم دستيار.
 oگروه هاى زيادى را همزمان شروع نكنيد وگرنه نمى توانيد بطور صحيح "نمونه و كمك باشيد" وقتى آنها گروه
جديد خود را شروع مى كنند.
توليد مثل گروه ها وقتى هر سال هر گروه يك گروه جديد آغاز كند
سال ٩ =٩

سال ٩١٧٧=٩٩

سال ٩١٧٨٥١٧=٧٩

سال ٧=٧

سال ٧١٧٨=٩٧

سال ٧١١٤٩٥٧=٧٧

سال ٧=١

سال ٧١١١=٩١

سال ٧٩١٧١١٧=٧١

سال ٨=٧

سال ٨٩١٧=٩٧

سال ٨١٨٨١١٨=٧٧

سال ٩١=٥

سال ٩١١٨٧=٩٥

سال ٩١٤٤٤٧٩١=٧٥

سال ١٧=١

سال ١٧٤١٨ =٩١

سال ١١٥٥٧٧١٧=٧١

سال ١٧=٤

سال ١٥٥١١=٩٤

سال ١٤٩١٨٨١٧=٧٤

سال ٩٧٨=٨

سال ٩١٩١٤٧ =٩٨

سال ٩١٧٧٩٤٤٧٨ =٧٨

سال ٧٥١=١

سال ٧١٧٩٧٧=٩١

سال ٧١٨٧١٥٧٥١=٧١

سال٥٩٧=٩١

سال ٥٧٧٧٨٨=٧١

سال ٥١١٨٤١١٩٧=١١
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طرح راهنمايى افزايش گروه ها

رهبر  BBبه مسیح و  Zیک فرد صلح است .پس از یادگیری "WHY؟ که؟ چگونه؟ "درس
ابتدایی شاگردی Z ،قادر به جمع آوری برخی از دوستان و خانواده برای ایجاد یک گروه جدید
است BB .ها همچنان بخشی از گروه اصلیشان هستند ،اما آنها همچنین برای  Zگروه جدید خود
را به مدل  Zکمک می کنند .بعد از این BB ،به مرحله تماشای شاگردی با  Zوارد می شود تا
اطمینان حاصل شود که  Zکارهایی را انجام می دهد.

دوستان دوست  Zهم اکنون یک مسیحی هستند . Mاز  Zپرسید که آیا می تواند به
گروه خود بپیوندد؟  Zگفت" :گروه من در حال حاضر کامل است ،اما اجازه دهید من
به شما کمک کنم گروه خود را با دوستان و خانواده خود شروع کنید ".بنابراین  Zمدل
Mبرای چگونگی انجام یک گروه و سپس به او کمک کرد . Zبخشی از این گروه
نیست . Zفقط بخشی از این گروه است در طول مدل و فاز کمک [حدود  2ماه]

 QQ MAWLرا با  Tو گروه خود انجام می دهد .این نسل  4از گروه
اصلی [ ]BB's Groupاست .اگر به این نقطه برسید ،می توانید مطمئن
باشید که  DNAضرب در گروه شما تنظیم شده است.

 همه گروه ها در طول سال براى ترقى و تعليم پى در پى به هم مى پيوندند. گروه ها هر هفته جلسه مى گذارند .در اين جلسات شاگرد سازى را زندگى مى كنند .همه گروه هاى يك شهر ومنطقه مى توانند با همديگر جلسه مى گذارند :يكبار در ماه و يا هر سه ما يك دفعه جلسه جش و يا گردش در هواى
آزاد براى پيش بردن رابطه بين همديگر و رابطه با بى ايمانان غريبه و يا براى يك جلسه بخصوص و يا تفريح.
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دوره آموزش دوم
مسئوليت يك كليد است (قسمت دوم)
ما بايد نسبت به همديگر جوابگو باشيم ،در كارهاى كه انجام مى دهيم و مى گوييم .به اين طريق نشان مى دهيم كه
از همديگر نگهدارى مى كنيم .اين از روى محبّت نسبت به يكديگر است و نه از روى احساس گناه.
پاسخ هاى ممكن براى سؤالها ؛ در بخش بازرسى كلى ....و چگونگى پاسخ دادن:
 موضوع :من اطاعت كردمo

فوق العاده! چه چيزى رخ داده است؟

o

محتوياتى كه ياد گرفتى (چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟) به ديگران كه شاگرد تو هستند ياد دادى؟

 موضوع :من فراموش كردم!o

اشكالى ندارد .هفته بعدى دوباره استفاده كنيد.

موضوع درك نكردن (من درك نكردم كه چه بايد مى كردم)
o

اشكالى ندارد .مرسى كه االن به من اطالع دادى .من در جلسه بعدى دوباره براى تو شرح مى دهم.

موضوع فرصت( :بعنوان مثال آن شخص خانه نبود)
o

اشكالى ندارد .هفته ديگر دوباره امتحان كنيد.

موضوع روحانى( :يك شخص به خاطر يك مشكل روحانى و يا گناه اطاعت نمى كند)
o

از متى  ٩٨آيات  ٩٥الى  ٧١استفاده كنيد

دو نوع اقتصاد
 اقتصاد زمينى به با تعليم مى دهد كه براى اشياء كار كنيم و آنها را نگه داريم اقتصاد روحانى به ما تعليم مى دهد كه هر چيزى را كه به دست مى آوريم به ديگران بدهيم .وقتى اينكار را كنيمرشد خواهيم كرد.
o

در گروه هفتگى اين روش را ياد مى گيريد.

o

همچنين مسئوليت محبّت به ما نشان مى دهد كه از همديگر مراقبت كنيم.

بخش عملى :بخش دوم را در شروع با گروهتان مرور كنيد.

25

صفحه ٧١

دوره دعـا
طرح راهنما براى يك ساعت دعا .مفيد است كه به ديگران كمك كنيد كه جنبه هاى مختلف دعا را درك كنند و توانايى
دعاى خود را افزايش دهند .قصد اين است كه براى هر قطعه پنج دقيقه وقت گذاشته شود.
 )1تمجيد/ستايش :دعايتان را با ستايش شروع كنيد .او را براى چيزهاى كه به فكرتان مى رسد ستايش كنيد .او را
براى چيز خاصى كه در زنگى شما انجام داده است ستايش كنيد .او را براى نيكويش ستايش كنيد.
 )2منتظر ماندن :در سكوت منتظر عكس العمل خدا باشيد.
 )3اعتراف كردن :از روحلقدس بطلبيد كه نشان دهد چه چيزهاى در شما او را محزون مى كند .از او بطلبيد كه رفتار
اشتباه شما را به شما آشكار كند .سپس براى رفتار طلب بخشش كنيد تا بتوانيد در قدرت او پاك شويد.
 )4كالم خدا را خواندن :وقت بگذاريد در مزامير و عهد جديد كه در آن درباره دعا نوشته شده است را بخوانيد.
 )5درخواست :درخواست هاى خاص و عمومى خود و ديگران را به حضور خدا ببريد.
 )6شفاعت :التماسهاى خود و ديگران را به حضور خدا ببريد.
 )7كالم خدا را دعا كنيد :قطعه هاى خاص كالم را بعنوان دعا به حضور خدا ببريد .قسمتهاى بسيارى از مزامير براى
اينكار مناسب هستند.
 )8شكر گذارى :از خدا شكر گذارى كنيد براى بركات مختلفى كه به شما داده است همچنين به نمايندگى از خانواده
و كليسايتان شكر گذارى كنيد.
 )9سرود خواندن :سرود پرستى و يا يكى از سرودهاى ديگر روحانى براى خدا بخوانيد.
 )11تفكر كردن :از خدا بطليبيد كه با شما صحبت كند .هميشه قلم و كاغذ آماه داشته باشيد كه آنها را يادداشت كنيد.
 )11گوش فرا دادن :وقت بگذاريد و ببيند كه خدا چيزهاى را كه خوانديد ،دعا كرديد ،سرودهاى كه خوانيد و چيزهاى
را كه ديديد چطور به هم مى پيوندد تا با قلب شما صحبت كند.
 )12ستايش :خدا را سايس كنيد براى وقتى كه مى توانستيد با او داشته باشيد .براى مكاشفاتى كه به شما نشان داد
و براى خصلت عظيم او.

شروع

کامه را بخوان

پنج
دقیقه

بخش عملى :يك ساعت در دعا بماند از طريق دايره دعا
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دعا با پياده روى
دعا همراه با پياده روى و از همه بهتر اینکه دو تا سه نفرى انجام شود ،ولى تنهاى هم خوب است وانجام شود .سود
دعاى دست جمعى اين است كه مى شنويد كه خدا چطور با ديگران حرف مى زند .از اين طريق طرز دعا ى شما عميق
تر و وصيع تر مى شود و همچنين تشخيص قدرت راه هاى خدا بيشتر مى شود .اگر با گروهى به پياده روى مى رويد با
صداى بلند دعا كنيد كه ديگران بتوانند با شما هم دعا شوند .وقتى تنها هستيد مى توانيد بى صدا دعا كنيد به جز وقتى
براى كس ديگر دعا مى كنيد كه در پيش شماست.
چهار راه مختلف براى تشخيص موضوع دعا وجود دارد:
 )1مشاهده :يك ،سه چرخه در باغچه مى تواند نشانه اى باشد كه براى بچه ها ،خانواده ها ،مدرسه و كودكستانها
دعا كنيد .منظور اين است كه اشاره هاى عادى مى توانند ما را به قصد قلبى خدا آگاه كند.
 )2تحقيق كردن :جنايات ،بى عدالتى و نيازهاى يك منطقه مى تواند موضوع دعاى پياده روى باشد .اينها جهت دعاى
شما را تعين مى كند.
 )3مكاشفه :يك ترغيب و تصوير از طرف روح القدس جهت دعا را مشخص مى كند.
 )4كتاب مقدس :شما مى توانيد قبل از دعا يك قطعه از كالم را انتخاب كنيد و طبق موضوعهاى آن قطعه دعا كنيد.
توجه خاص به مكانها كه تحت فشار هستند داشته باشيد:
مركز دولت ،نظير از دادگاه
مركز تجارى ،نظير از بازار و فروشگاهها
مركز آموزشى ،نظير از مدارس و دانشگاهان
مركز ارتباطى ،نظير از راديو ،تلويزيون و روزنامه
مركز روحانى ،كليسا ،مسجد و يا معبد
دنبال فرصت و ترغيبى باشيد كه شما را به دعا هدايت مى كند براى يك نفر خاص و يا گروهى كه در پياده روى برخورد
مى كنيد .مى توانيد با چنين جمله سؤال كنيد" :ما گروه دعا هسيم .نياز خاصى در اين منطقه است كه ما در آن باره دعا
كنيم و يا نياز خاص شخصى داريد كه ما براى آن دعا كنيم؟" وقتى موضوع دعاى به شما گفتند ،همان جا برايشان دعا
كنيد .اگر خدا هدايتتان كرد براى نيازهاى ديگر آنها هم دعا كنيد .نكته هاى زير را توجه كنيد تا در دعا راهنمايى شويد.
جسم (سالمتى)
كار (محل كار و امور مالى)
عواطف (روحيه)
اجتماع (روابط)
روحانى
اغلب اوقات مردم براى عالقه شما سپاسگذار هستند .اگر طرف مقابلتان يك بى ايمان است اين صحبت درى را باز
مى كند كه درباره موضوعهاى روحانى آدم ها صحبت دهيد و بعضى اوقات فرصتی است برای شهادتان .از اين طريق
مى توانيد آنها را دعوت به جلسات گروهیتان كنيد و شايد حتى حاضر باشند يك گروه در خانه خود شروع كنند .اگر طرف
مقابلتان يك ايماندار است او را دعوت كنيد در دعا و پياده روى شما شركت كند و يا او را با يكى از جنبه هاى ديگر شاگرد
سازى مجهز كنيد.
بخش عملى :دعا و پياده روى را با گروه  ٧يا  ١نفرى انجام دهيد.
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چطور مى توانيد يك گروه نوآموز را آغاز كنيد؟
از يك گروه نو آموز استفاده كنيد كه يك جنبش شاگرد سازى را در كليسا و يا سازمان خود به حركت در آوريد.
پيش مشورت
رويايى خود را با ايمانداران كليساى خود در ميان بگذاريد و همچنين توضيح دهيد كه چگونه مى توانند قسمتى از اين
جنبش شاگردسازى بشوند .بعد آنها را در يك گروه نوآموز جمع كنيد و آنها را مجهز كنيد/تعليم دهيد كه چگونه مى توانند
طبق نكته هاى ذيل رهبر گروهى شوند كه شاگرد مى سازد.
هفته اول
با درس چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟ شروع كنيد .در حدود  ٧ساعت الزم است.
هفته دوم (و هفته هاى بعد از آن)
از اين گروه نوآموز استفاده كنيد و طرح سه قسمتى را در آن انجام دهيد .با هفته اول شروع كنيد و وقتى نفرات گروهتان
آماده هستند كه داستان زندگى خود را تعريف كنند ادامه دهيد و اگر آماده نيستند درس اول را براى يك تا دو هفته ادامه
دهيد تا هر كدام از آنها ياد بگيرند كه چگونه داستان زندگييشان را تعريف كنند .جمعًا  ٨بخش است كه در اين مرحله بايد
انجام داده شود.
با ايمانداران جديد بايستى چه كار كرد؟
وقتى كسى ايمان آورد بايستى در ابتدا با آنها با درسهاى چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟ شروع كنيد اگر وقت اجازه مى دهد.
اگر وقت نيست به ياد داشته باشيد و اين درس را به ديرتر واگذاريد .ايمانداران نو ايمان را به گروه نوآموز نياوريد چون
اين اطاعت شاگردان آن گروه و ساختن رهبران را از بين مى برند به خاطر اينكه نو ايمانان به اين شاگردان در تعليم
تكيه مى كنند .در عوض اين نو ايمانان مى توانند افراد را دور خود در يك گروه جمع كنند .اگر در کار اين موفق نشديد
با اين نو ايمانان درسهاى مسير شروع را انجام دهيد (يك به يك) و بعد آنها را به يك گروه موجود اضافه كنيد.
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اصول شاگرد سازى و افزايش
چه اصولى مى تواند راهنماى ما براى افزايش سريعتر شاگردسازى باشد؟

اصول  - #٩هر كسی که مجهز شده است


هر شاگردی شاگرد مى سازد ،هر خانه ی يك مركز تدريس است ،هر گروه/كليسا يك سازمان خدمتی می
باشد

اصول  - #٧مسئوليت دوجانبه


از خدا بشنويد كه چه چيزى را برايتان مكاشفه مى كند



آن را با ديگران قسمت كنيد

شاگردسازى جوجه اردك :عيسى اردك مادر است .ما همه پشت او هستيم .شما نبايد كامل باشيد تا ديگران را در
پشت خود هدايت كنيد ...شما بايد فقط يك قدم جلوتر باشيد

اصول  - #١هر شاگردى مسئول غذاى روحانى خود است
 )1كتاب مقدس
 )2دعا
 )3در جسم باشيد (عضوى در كليسا و مشاركت خانواده روحانى)
 )4شكنجه و آزار

اصول  - #٧چشمانى كه مى بينند در كجا ملكوت خدا نيست


در كجا كمبود ملكوت خدا است؟ چگونه مى توانيد در آن منطقه خدمت را شروع كنيد؟ ما هميشه بايد توجه
داشته باشيم كه در كجا كمبود ملكوت خدا است.



خدا خردترين ،كوچكترين و گم شدگان را دوست دارد.
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گروه مسئوليتى
 )1گروهى تشكيل دهيد كه از يك جنسيت هستند .وقتى تعداد گروه چهار نفر شدند گروه را  ٧قسمت كنيد و هر
گروه مستقل ادامه دهد.
 )2هر شخص القل  ٧٥فصل يك كتاب از كالم خدا را براى خواندن انتخاب مى كند.
 )3هفتگى همديگر را ديدار مى كنند و آن فصل را مى شنوند و يا مى خوانند.
 )4دوم تيموتاؤس  ١آيات  ٩١و  ٩٤را بازگويى كنند و مشورت كنند كه خدا چه مكاشفه اى داده است .چه كارى
را انجام دهند ،چه كارى نكنند و نتيجه بندى كنند كه چه از خدا شنيدند.
 )5اول يوحنا  ٧آيات  ٩٥الى  ٩٤را بازگويى كنند و هر گناهى را كه ربط به هوس جسم ،هوس چشم/نگاه دارد
را اعتراف كنند .تعريف كنيد كه خدا چگونه در هفته گذشته از طريق شما قادر به انجام اراده خود بوده .
 )6در آخر وقت براى دعا براى همديگر وقت بگذاريد بر اساس شنيدن پيغام خدا.

„تمام کتابمقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت ،سرزنش خطا ،اصالح معایب و پرورش ما در نیکی
مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر كار نیكو کامال ا آماده و مجهّز باشد“.
دوم تیموتاؤس  ١آيات  ٩١و ٩٤
 چه چيزى در اين هفته از كالم ياد گرفتيد؟ از چه چيزى بايد پرهيز كنيد؟ گناهى است كه بايد اعتراف كنيد؟ چه چيزى را بايد تغير دهيد؟ -چه قدمهاى را بايد برويد و چه مسيرى را بايد برويد؟

تذكر :محرم راز همديگر باشيد تا زمانى كه اجازه نداريد در باره موضوعهاى گروهتان با ديگران صحبت نكنيد.

بخش عملى :چنين گروهى با  ٧يا  ١نفر شروع كنيد
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يك روش و جريان همزمان و نه پى در پى
مردم فكر مى كنند كليسا بايد به اين روش انجام شود :دعا  ،بشارت  ،شاگردسازى  ،تشكيل دادن كليسا،



گسترش دادن از طريق رهبران و توليد مثل


اگر روش ما را استفاده كنيد صحنه چند گانه همزمان اتفاق مى افتد.

در تعداد كم سرمايه گذارى كنيد
براى چه كسانى وقت بگذاريد؟ كسانى كه پشت كار دارند و تعليم شما را مرور مى كنند!
هر كسى را كه مايل دارد تعليم دهيد ولى دنبال كسانى باشيد كه ميوه مى آورند.

اين اصولها را قسمت/پخش كنيد

بعد از اينكه قادر شديد چيزهاى را كه تعليم گرفتيد انجام دهيد به چه كسانى آنها را ياد مى دهيد؟


بهتر است آنها را به كسانى ياد دهيد كه نو ايمان و يا فردهاى جوان هستند .هر چقدر مسن تر باشند و طوالنى
تر ايماندار باشند برايشان سخت تر است كه راه جديدى را براى شاگردسازى بروند .اين همچنين در برنامه
ريزى و كليساها سدق مى كند.



لوقا  ٥آيات  ١١الى ١١

نتجه نهايى

ما در اين كوشش مى كنيم كه گروه هاى ما رشد كنند .اگر رشد نكردند ناراحت نباشيد و ادامه دهيد .هنوز نور در تاريكى
است .وِئن گرتسكى يك بار گفته است" :پشيمان مى شويد اگر از تمام گلوله هايتان استفاده نكنيد".


پس دست بكار شويد و ترس از اشتباه كردن نداشته باشيد.

هزينه اى كه بايد داده شود

اگر طبق اين اصول پيش نرويد اذيت خواهيد شد و يا حمالت روحانى خواهيد داشت.


دوم تيموتاؤس  ١آيات  ٩٩و  & ٩٧روميان  ٨آيه ٩٤



خدا شما را از اين حمالت نجات مى دهد و يا آنها را به خيرت شما تبديل مى كند



روميان  ٨آيه ٧٨
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خالصه ابزار شاگرد سازى
كى و چگونه ،از اين ابزار استفاده شود؟
گروه ها را هم مى توان براى بى ايمانان استفاده كرد (خط كشف ،خط اميد) و يا براى ايمانداران (خط شروع ،خط
قوت) تا براى پيشرفت سفر روحانى تشويق شوند .يك گروهى داشته باشيد كه مشاركت پيوسته و اصلى شما باشد .اين
گروه مى تواند در خانه شما و يا هر جاى ديگرى كه مى خواهيد باشد .در هر زمان يك نمونه باشد كه به ديگران كمك
مى كند كه آنها هم چنين گروهى آغاز كنند .نو ايمانان با خط شروع آغاز كنند.
بخش چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟ بخش بنيادى براى شروع شاگردسازى است .بايستى براى نو ايمانان استفاده شود كه
به راه درست هدايت شوند و در ايمان براى شاگردسازى قدم بردارند .اين براى ايمانداران هم سدق مى كند كه دیگران
را شاگردسازى كنند .خط شروع كه  ٨بخش اوليه است بايستى بعد از بخش چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟ درس داده شود.
ايمانداران بايستى گروهى تعليم داده شوند تا  ٨بخش اساسى اين كنفرانس Biglifeرا تعليم گيرند.
صفحه شبكه ارتباطى (فهرست  ٧١يا  ٩١١نفرى) بايستى با آدمهاى استفاده شود كه ايمان آورده اند .همينطور براى
ايمانداران استفاده مى شود تا در ايمان رشد كنند .همينطور براى خودتان استفاده كنيد و يك دفعه در سال آن فهرست
را جديد كنيد .بايستى با روش چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟ استفاده شود .شما مى توانيد با يك فهرست كوتاه  ٧١نفرى بى
ايمان شروع كنيد .
ابزار داستان زندگى و داستان خدا (شهادت زندگى و بشارت) بايستى بالفاصله براى كسانى استفاده شود كه از طريق
شما ايمان آوردند .همچنين براى رشد ايماندارن نيز استفاده مى شود .همچنين براى خود استفاده كنيد و يك بار در سال
داستان زندگى خود را جديد كنيد .با روش چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟ پيوسته است.
چرخه دعا بايستى هر بار كه ممكن است استفاده شود .اين را مى توانيد با شاگردان ايماندار انجام دهيد تا رابطه ايشان
با خدا عميق تر شود.
دعا در پياده روى هر بار كه الزم بود انجام دهيد .اين دعا را مرتب انجام دهيد تا برايتان عادت شود .اين دعا را با هم
ايمانداران انجام دهيد تا آنها بتوانند قدم جديدى در ايمان بردارند.
گروه مسئوليتی ،بايستى يكبار در هفته با هم قرار بگذارند .اين گروه براى يك زمان موقت است ولى بايستى در چنين
گروهى باشيد .بى ايمانان هم مى توانند در چنين گروه مسئوليتى شركت كنند گرچه دعاى بشارتى احتماال ا در اين مورد
تغيير مى كند.
به ياد داشته باشيد كه از اين ابزار كمكى براى هر كسى مى توانيد استفاده كنيد كه بتوانند قدمهاى بيشترى در زندگى
ايمانى به جلو بروند.
گروه نوآموز را مى توانيد براى آموزش ايمانداران در يك كليسا اجرا كنيد يا هر جا كه مورد نظر شماست كه براى يك
زمان كوتاه براى آموزش استفاده شود .هفته اول را با درس چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟ آغاز كنيد و در هفته هاى بعد از
آن با درسهاى "مسير شروع" ادامه دهيد.
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تعهد  ١ماهه
بخش عملى :اسمهاى را از شبكه آشنايانتان در زير يادداشت كنيد.
من داستان زندگى خود را (شهادت) و داستان خدا (كالم خدا) را براى شخصهاى كه زير يادداشت شدند تعريف مى كنم.
------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من شخصهاى كه زير يادداشت شدند به گروه سه به سه دعوت مى كنم
من شخصهاى كه زير يادداشت شدند چالش مى كنم كه خود چنين گروهى آغاز كنند.
من شخصهاى كه در زير يادداشت شدند را به گروه هاى سه به سه ،اوميد ،نشانه هاى يوحنا و يا گروه كشف كنندگان
دعوت مى كنم.
من شخصهاى كه زير يادداشت شدند را به دعا در پياده روى دعوت مى كنم.
من شخصهاى كه در زير يادداشت شدند را به گروه هاى مسئوليتى دعوت مى كنم.
من شخصهاى كه در زير يادداشت شدند را چالش مى كنم كه خود گروه هاى مسئوليتى آغاز كنند.
من از درسهاى چرا؟ چه كسى؟ چگونه؟ استفاده مى كنم كه شخصهاى كه پيرو عيسى هستند و در زير يادداشت شدند
را مجهز كنم كه داستان زندگى خود و داستان خدا را براى ديگران تعريف كنند و يك چنين فهرستى از آشنايان خود
تهيه كنند.
گروه هاى نو آموز در كليسا و يا جاهاى كه انتخاب كردم آغاز مى كنم.
فهرست دعوت به دعا با _____________________
______________________________
فهرست دعوت به گروه چرا؟ چه كسى؟ چه گونه؟ با _________________
_______________________
تعهد هاى ديگر ..........
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اطالعات Biglife
سايت اينترنتىwww.biglife :
صدقه :اگر مى خواهيد از نظر مالى مؤسسه Biglifeرا همكارى كنيد كه با خدمت خود در تمام دنيا ايمانداران را قدرت
بخشند كه خود شاگردانى به دست آورند كه به عيسى مسيح ايمان مى آورند مى تواند از طريق سايت اينترنتى و يا به
آدرس زير اهدا كنيد.
Biglife
PO Box 110431
Naples, FL 34108
دعا :مى توانيد براى دعاى هفتگى براى اين خدمت در سايت اينترنتى ثبت نام كنيد.

تدريس :مى توانيد براى تدريس خود و يا ديگران از طريق ايميل با ما تماس بگيريدtraining@big.life :

منابع تدريس:
ابزار كمكى تدريس :به آدرس ايميل باال تماس بگيريد اگر احتياج به ابزار كمكى اين درس داريد.

ضميمه در صفحه هاى
بعدی می باشد
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تعميد
تعميد يك "تصويرى" از كالم خدا است كه نمادى از مرگ ،دفن شدن و قيام عيسى است .تعميد هميشه متصل شده است
به ايمان به عيسى مسيح بعنوان نجات دهنده ما .عمل تعميد به تنهاى باعث نجات نيست اما با ايمان به مسيح و اعتراف
به پيرو او و خدا بودن باعث نجات ما است .كتاب اعمال رسوالن بخوانيد:
 ٧آيات  ١٤الى ٧٩
 ١آيات  ٩٤الى ٩١
 ٩٨آيه ٨
 ٧٧آيات  ٩٧الى ٩١
 ٧سؤال:
 )1چه كسى تعميد را دريافت مى كند؟ [اعمال رسوالن  ٧آيه ]١٨
 )2چه زمانى تعميد را دريافت كردند؟ [تقويم در مقابل زمان سنج/ساعت سنج]
 )3چه كسى تعميد مى دهد؟ [متى  ٧٨آيه  ،٩١يوحنا  ٧آيه  ،٧اعمال رسوالن  ٨آيه  ١٥الى  ٩١ ،١٨آيه  ٧٨و ]٧٨
 )4ما چگونه تعميد دهيم؟ [مرقس ٩آيات ١و ]٩١
اگر مى خواهيد تعميد بگيريد چه كسى بايستى شما را تعميد دهد و چه زمان؟ اگر تعميد داريد با الگوى "شنيدن ،ايمان
آوردن ،تعميد گرفتن" بوده است؟ ميل داريد دوباره در باره آن بشنويد؟
در كالم خدا هر كس بعد از تصميم و ايمان آوردن فورى تعميد داده ميشد .معموال ا چند ساعت بعد از ايمان آوردنش.
دستور العمل براى تعميد
در حالى كه خود در آب عميق كافى (يك متر كافى است) ايستاده ايد هر دو دست كسى كه مى خواهد تعميد بگيرد را
با دست چقدر خودتان نگه داريد و دست راست خود را روى پشت آن نفر بگذاريد.
از او دو سؤال كنيد و منتظر جواب مثب او باشيد.
عيسى مسيح را بعنوان نجات دهنده خود پذيرفته اى؟
اطاعت و خدمت به عيسى مسيح بعنوان پادشاه تو هدف تو است؟
بعد اين جمله را بگوييد" :طبق اعتراف ايمانت به عيسى مسيح تو را تعميد مى دهيم در نام پدر ،پسر ،روحلقدس".
آن شخص كمى زانوى خود را خم كند و به پشت تكيه دهد و شما با دست چپ خودتان او را به آب فرو ببريد و بعد او
را از آب بيرون بياريد.
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مراسم عشاء
 )1نان و آب انگور/شراب را آماده
 )2چند لحظه براى اعتراف گناهان براى نفراتى كه مى خواهند در مراسم عشاء شركت كنند وقت بگذاريد.
)3

اول قرنتيان  ٩٩آيات  ٧١و  ٧٧بخوانيد :عیسی خداوند در شبی كه تسلیم دشمنان شد ،نان را گرفت و بعد از
شكرگزاری آن را پاره كرده گفت" :این است بدن من برای شما .این را به یاد من به جا آوريد".

 )4به هر نفر از گروهتان يا كايسايتان نان را براى خوردن بدهيد.
 )5حال اول قرنتيان  ٩٩آيه  ٧٥را بخوانيد :همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت« :این پیاله همان پیمان
تازهای است كه با خون من بسته میشود .هرگاه این را مینوشید ،بیاد من بنوشید».
 )6به هر كس از گروهتان يا كايسايتان آب انگور/شراب دهيد.
 )7اول قرنتيان  ٩٩آيه  ٧١را بخوانيد„ :زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید ،مرگ او را
اعالم میکنید“.
 )8مراسم عشاء را با يك دعا تمام كنيد.

اين نسخه ساده براى يك گروهى از بى ايمانان كه از روش  ١به  ١استفاده مى كنند .هميشه تالش كنيد كه روش  ١به
 ١را با آنها انجام دهيد اگر احتياج به تغير آن است اين بهترين راه آن است و الگوى درستى براى تنظيم رشد روحانى
ايشان .به ياد داشته باشيـد كـه مى خواهيد به مردم گوش دادن ،اطاعت و منتقل كردن به ديگران را به ايشان تعليم
مى دهيد .عنصر هاى ديگر مانند و بخش عملى بايستى بودى استفاده شوند وقتى فكر مى كنيد اعضاى گوناگون آماده
هستند.

دقت كنيد :با آدمهاى مختلف گروه خود را تشكيل دهيد تا وقتهاى خود را با همديگر آسان كنيد از طرح زير استفاده كنيد.
از اين طريق براى هر هفته وابسته نيستيد .فقط احتياج به كپى كردن آن است و سؤال ها را به آن وسل كنيد و به كسى
كه آن جلسه را رهبرى مى كنيد بدهيد .اين در پرورش دادن رهبران به شما كمك مى كند.

به پشت نگاه كنيد

توجه كنيد :قبل يا بعد از وقتى كه با همديگر داريد با همديگر غذا بخوريد و رفع خستگى كنيد .در باره جواب يك دعا در
آن هفته صحبت كنيد يا چيزهاى كه در آن هفته اتفاق افتاده است را تعريف كنيد .از هر نفر بپرسيد كه هفته او چگونه
بوده است .اگر كسى در مبارزه اى است براى او دعا كنيد و بعد از جلسه براى او وقت بگذاريد.
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بازرسى
يك سؤالى مانند" :هفته پيش گفته بوديد كه يك آيه شما را لمس كرده است و ذكر كرديد كه الزم است كه طبق آن رفتار
كنيد .قادر بوديد آن كار را انجام دهيد كه بايستى انجام مى داديد؟

به باال نگاه كنيد
دعا :با خدا ساده و خالصه صحبت كنيد .از او بطلبد كه به شما كمك كند كه تعليم آن هفته را درك كنيد.

خواندن و گفتگو
آيه آن هفته را بخوانيد.
 )1چه چيزى در اين آيه دل خواه شماست؟
 )2چه چيزى در اين آيه شما را به چالش مى كشد؟

آيه آن هفته را دوباره بخوانيد.
 )3اين آيه چه چيزى را درباره خدا تعليم مى دهد؟
 )4اين آيه چه چيزى را درباره انسانها تعليم مى دهد؟

به جلو نگاه كنيد
اطاعت و تقسيم كردن
در باره سؤالهاى ذيل فكر كنيد و چگونه مى توانيد جواب دهيد با توجه به آيه آن هفته در گروهتان .كسى در گروهتان
برای جواب اين سؤالها دعا كرده است .با آگاهى جوابى داريد ،در باره هر دو سؤال با گروهتان صحبت كنيد.

 )5اين آيه از چه نظر سما را لمس كرده است؟ چيزى است كه الزم به انجام دادن آن است؟
 )6فكر مى كنيد من به چيزى احتياج داريد تا بتوانيد خدا را بهتر بشناسيد؟

دعا:با يك دعا جلسه را تمام كنيد كه خدا به شما قدرت اطاعت و جرّأت تعريف كردن چيزهاى كه ياد گرفتيد را دهد.
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مسير گروه تحصيل براى بى ايمانان
از آيه هاى زیر براى قسمت "به باال نگاه كنيد" استفاده كنيد .شايد براى آيه هاى مشخصى بيشتر از يك جلسه احتاج باشد.
مجموعه اميد( :براى جستجو كنندگان)
 )1اميد براى گناه كاران :لوقا  ٩٨آيات  ١الى ٩٧
 )2اميد براى فقيران :لوقا  ٩٧آيات  ٩١الى ١٧
 )3اميد براى فراريان :لوقا  ٩٥آيات  ٩٩الى ١٧
 )4اميد براى گم شدگان :لوقا  ٩١آيات  ٩الى ٩١
 )5اميد براى غمزدگان :يوحنا  ٩٩آيات  ٩الى ٧٧
 )6اميد براى جستجو كنندگان :يوحنا  ١آيات  ٩الى ٧٩
معجزات عيسى( :براى جستجو كنندگان)
 )1آب را به شراب تبديل كردن :يوحنا  ٧آيات  ٩الى ٩٧
 )2شفاى پسر يك افسر رومى :يوحنا  ٧آيات  ٧١الى ٥٧
 )3شفاى يك افليج :يوحنا  ٥آيات  ٩الى ٩٤
 )4غذا دادن  ٥١١١نفر :يوحنا  ١آيات  ٩تا ٩٧
 )5عيسى بر روى آب را مى رود :يوحنا  ١آيات  ٩٥الى ٧٥
 )6شفاى يك نا بيناى مادرزاد :يوحنا  ١آيات  ٩الى ٧٩
 )7از مرگ برخيزاندن ايلعازر :يوحنا  ٩٩آيات  ٩الى ٧١
مجموعه كشف كردن
(براى گروه هاى كه احتياج به شناخت كالم خدا دارند & گروه هاى جستجو كنندگان)
از آيه هاى ذيل براى قسمت "به باال نگاه كنيد" استفاده كنيد .شايد براى آيه هاى مشخصى بيشتر از يك جلسه احتاج
باشد.
خدا را كشف كردن  -خدا كيست و چه چيزى را دوست دارد
 )1آفرينش  -پيدايش ٩
 )2خلق كردن انسانها  -پيدايش ٧
 )3نا اطاعتى انسانها  -پيدايش ١
 )4طوفان نوح  -پيدايش  ١آيات  ٥الى  ٨و ٩٧
 )5وعده خدا با نوح  -پيدايش  ٨آيه  ٩٥و  ١آيه ٩٤
 )6گفتگوى خدا با ابراهيم  -پيدايش  ٩٧آيات  ٩الى  ٤و  ٩٥آيات  ٩الى ١
 )7خدا قدوس است (بدون گناه)  -الويان  ٩١آيه  ٧و تثنيه  ١٧آيات  ١و ٧
 )8خدا به قوم خود فرمان مى دهد  -خروج  ٧١آيات  ٩الى ٧٩
 )9داود پادشاه نسل ابراهيم مى شود  -اول سموئيل  ٩١آيات  ٩الى  ٩١و دوم سموئيل  ٤آيات  ٩الى ٧٨
 )01داود پادشاه و بتشبع  -دوم سموئيل  ٩٩آيات  ٩الى ٧٤
 )00داستان ناتان  -دوم سموئيل  ٩٧آيات  ٩الى ٧٥
 )01پشيمانى داود براى گناهش  -مزامير  ٥٩آيات  ٩الى ٩٤
 )03وعده خدا كه نجات دهنده را مى فرستد  -اشعيا ٥١
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عيسى را كشف كردن  -عيسى كيست و براى چه آمد؟
 )1نجات دهنده متولد شد  -متى  ٩آيات  ٩٨الى ٧٥
 )2تعميد عيسى  -متى  ١آيات  ٤الى  ١و  ٩١الى ٩٥
 )3يك ديو زده شفا مى گيرد  -مرقس  ٥آيات  ٩الى ٧١
 )4عيسى هيچ وقت گوسفندى را گم نمى كند  -يوحنا  ٩١آيات  ٩الى ١١
 )5عيسى كورى را بينا مى كند  ٩٨ -آيات  ١٩الى ٧٧
 )6عيسى و زكّى  -لوقا  ٩١آيات  ٩الى ١
 )7عيسى و متى  -متى  ١آيات  ١الى ٩١
 )8عيسى بدون گناه است  -عبرانيان  ٧آيات  ٩٧الى  ٩١و  ٩١آيات  ٩الى ٩٧
 )9عيسى تنها راه است  -يوحنا  ٩٧آيات  ٩الى ٩٥
 )11روحلقدس مى آيد يوحنا  ٩١ -آيات  ٥الى ٩٥
 )11شام آخر لوقا  ٧٧آيات  ٩٧الى ٧١
 )12عيسى دستگير و محكوم مى شود  -لوقا  ٧٧آيات  ٧٤الى  ٥١و  ٧١آيات  ٩١الى ٧٧
 )13عيسى مصلوب مى شود  -لوقا  ٧١آيات  ١١الى ٥١
 )14عيسى زنده است  -لوقا  ٧٧آيات  ٩الى  ٤و  ١١الى  ٧٤و اعمال رسوالن  ٩آيات  ٩الى ٩٩
 )15عيسى دوباره خواهد آمد و داورى مى كند  -اول تسالونيكى  ٧آيات  ٩١و  ٩٤متى  ٧٥آيات  ١٩الى ٧١
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زندگى ايماندار را كشف كنيد  -بعنوان ايماندار چگونه بايستى زندگى كرد؟
 )1ما ايماندار هستيم وقتى به عيسى ايمان مى آوريم و گناهانمان را اعتراف مى كنيم  -اعمال رسوالن  ٧آيات  ١١الى
٧٩
 )2با يقين رستگارى/نجات/رهايى  -اول يوحنا  ٥آيات  ٩٩الى  ٩١و افسسيان  ٩آيات  ٩١الى ٩٧
 )3با يقين بخشش  -اول يوحنا  ٩آيه ١
 )4با روحلقدس در ما  -يوحنا  ٩٧آيات  ٩٥الى  ٩٨و تيطوس  ١آيات  ٧الى ١
 )5با روحلقدس كه در زندگى ما ميوه مى آورد  -غالطيان  ٥آيات  ٧٧الى ٧١
 )6در مشاركت با ايمانداران ديگر  -عبرانيان  ٩١آيات  ٧٧الى ٧٥
 )7مشاركت با خدا (دعا و خواندن كالم خدا) مرقس  ٩آيه  ١٥و مزامير  ٩١آيات  ٤الى ٩٩
 )8پيروزى بر گناه  -اول پطرس  ٩آيات  ٩١الى  ٧٥و  ٧آيات  ٩الى ١
 )9زندگى در محبّت  -متى  ٧٧آيات  ١١الى  ٧١و اول قرنتيان  ٩آيات  ٩الى ٤
 )11شاگردسازى و به آنها تعليم دادن كه فرمانهاى خدا را حفظ كنند  -متى  ٧٨آيات  ٩١الى ٧١
 )11سخاوتمندانه بخشيدن  -اول قرنتيان  ٩١آيات  ٩الى  ٧و دوم قرنتيان  ١آيات  ١الى ٨
 )12استفاده از عطاياى روح كه خدا به ما داده است  -روميان  ٩٧آيات  ٩الى ٨
مجموعه تقويت
(براى كسانى كه تازه ايمان آورده اند و يا گروه هاى كه احتياج به تنظيم شاگردسازى دارند)
ياد بگيريد كه به  ٤ماموريت عيسى اطاعت كنيد .ادامه دهيد در باره عيسى به آدمهاى روى ليستتان.
 )1يادبگير و انجام ده  -يوحنا  ٩٧آيات  ٩٥الى ٧٩
 )2اعتراف كن ،ايمان داشته باش ،پيرو باش  -مرقس  ٩آبات  ٩٧الى  ٩٤و افسسيان  ٧آيات  ٩الى ٩١
 )3تعميد بگير  -متى  ٧٨آيه  ٩١و اعمال رسوالن  ٨آيات  ٧١الى ١٨
 )4خدا را دوست داشته باش و انسانها را دوست داشته باش  -لوقا  ٩١آيات  ٧٥الى ١٤
 )5با خدا حرف بزن  -متى  ١آيات  ١الى  ٩١و نمونه دعاى عسى را يادبگير
 )6عيسى را به خاطر داشته باش و ياد كن  -لوقا  ٧٧آيات  ٩٧الى  ٧١و اول قرنتيان  ٩٩آيات  ٧١الى ١٧
 )7ببخش  -اعمال رسوالن  ٧آيات  ١٧الى ١٤
 )8بخشش را ادامه دهيد متى  ٧٨آيات  ٩٨الى ٧١

40

پيرو باش همانطور كه من پيرو هستم .شاگر بساز .چيزهاى كه ياد گرفتى به ديگران بده .به ديگران ياد بده كه چنين
كنند.
 )1يك شاگرد پيدا كن (تيموتاؤس شاگرد پولس بود)  -دوم تيموتاؤس  ٩آيات  ٩الى ٩٧
 )2چيزهاى كه يادگرفتى به ديگران بده و به ايشان ياد بده آنها هم چنين كنند  -دوم تيموتاؤس  ٧آيات  ٩الى  ٧و ٩٧
الى ٩١
 )3ادامه دهيد با چيزهاى كه ياد گرفتيد و مراقب تعليم غلط باشيد  -دوم تيموتاؤس  ١آيات  ٩الى ٩٤
 )4مقاومت داشته باشيد و آماده باشيد  -دوم تيموتاؤس  ٧آيات  ٩الى ٨

گروه سه به سه را اضافه كنيد  -شاگردانتان را به گروهاى جديد راهنمايى كنيد.
 )1شروع كنيد و طرح ريزى كنيد؛ دنبال فرد صلح بگرديد  -لوقا  ٩١آيات  ٩الى  ٩٩فرمان عيسى را گوش دهيد و يك
گروه نو شروع كنيد.
 )2گرد هم آييد  -اعمال رسوالن  ٧آيات  ١١الى ٧٤
 )3فرد صلح ( -قسمت دوم) مرقس  ٥آيات  ٩الى  ٧١دنبال كسانى بگرديد كه حاضر هستند داستان زندگى خود را براى
ديگران تعريف كنند .يك گروه جديد با اين فرد ،خانواده و دوستان وى شروع كنيد.
 )4چه كسى حاضر است  -متى  ٩١أيات  ٩الى  ١و  ٩٨الى ٧١

رفتن :در محل خود  -ياد بگيريد كه چگونه محل و انجمن دور خود را بدست آوريد.
 )1رفتن در محل خودتان  -اعمال رسوالن  ٩آيات  ٩الى ٨
 )2به فقرا كمك كنيد .پيغام خوش عيسى را اعالم كنيد  -لوقا  ٤آيات  ٩٩الى ٧١
 )3بر يد به مكانى كه خدا شما مى فرستد  -اعمال رسوالن  ٩١آيات  ١الى ٧٨
 )4بايك برنامه،طرح برويد  -اعمال رسوالن  ٩١آيات  ٩الى ١و ١٧الى  ١١و  ١٨الى  ١١و  ٩٧آيات  ٧٩الى  ٧١و  ٧١الى ٧٤

برويد :جهانى  -يادبگيريد كه چگونه دور دنيا را بدست آوريد.
 )1برويد :جهانى اعمال رسوالن  ٩آيات  ٩الى  ٨و متى  ٧٨آيات  ٩١الى ٧١
 )2برويد به مكانى كه خدا مى فرستد  -اعمال رسوالن  ٨آيات  ٧١الى ٧١
 )3خدا هر گروه انسانى را دوست دارد يوحنا  ٧آيات  ٧الى  ١١و  ١١الى  ٧٩مكاشفه  ٤آيات  ١الى ٩٧
 )4بايك برنامه،طرح برويد  -اعمال رسوالن ٩١آيات  ٩الى۳و  ١٧الى ١١و  ١٨الى  ١١و  ٩٧آيات  ٧٩الى  ٧١و  ٧١الى ٧٤
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بنيان را يه ياد داشته باشيد  -به ياد داشته باشيد چه كارى را بايد انجام داد.
 )1عيسى ابتدا است  -فيليپيان  ٧آيات  ٩الى ٩٩
 )2با خدا صحبت كنيد  -متى  ١آيات  ٥الى ٩٥
 )3مشاركت  -عبرانيان  ٩١آيات  ٧١الى ٧٥
 )4كتاب مقدس  -دوم تيموتاؤس  ١آيات  ٩١الى ٩٤

تعهد دادن  -ياد بگيريد قوى بمانيد و پيرو عيسى
 )1نااطاعتى  -يونس ٩
 )2تعهد  -يونس ٧
 )3اطاعت  -يونس ١
 )4در همه چيز مطيع باشيد و اطاعت كنيد  -يونس ٧

قدم بعدى چيست؟ خود آياتى انتخاب كنيد و طبق آن به همان روش ادامه دهيد.

منابع تعليم در
صفحات بعدى:
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گزارش و نوع مسير

اسم رهبرگروه
تعداد بى ایمانیان
در گروه

تعداد تعمید گرفتگان

تعداد گروه هاى كه
از این گروه بوجود
آمدند

تعداد گروه هاى كه
مسئول آن هستید

این گروه بعنوان یك
كلیسا مى تواند كار كند

مكان و تاریخ شروع
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 4ناحیه مربى/ناصح راهنما
بذر تعمید جدید

خالى مردم جدید یا محدوده
اى كه متعهد انجامش شدیم

ملیت ها
آموزش دیده
نسل ها
آماده اند

درحال رشد

درو كردن كليسا هاى
جديد

به پشت نگاه كنيد
هدفهاى ماه گذشته را بدست آورديد؟
بزرگترين چالشهاى شما چه بود؟ (گروه ها ،شاگردها)
با اين چالشها چطور برخورد كرديد؟
چه چيزى خوب پيش رفت؟ (گروه ها ،شاگردها)
به باال نگاه كنيد
خدا چه چيزى به شما نشان داد/مكاشفه كرد؟
چگونه مى توانم براى شما دعا كنم؟
به جلو نگاه كنيد
باالترين اولويت شما براى اين ماه چيست؟
نقشه شما براى محدوده اى جديد و يا مردم جديد چيست؟
چگونه مى توانم در اين ماه به شما خدمت كنم؟
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فهرست بازبينى رهبرى
یک نمونه باشید

کمک

تماشاکنید

ترک کردن

D1

D2

D3

D4

مربی جهت و
اطالعات را می دهد

مربی هدایت و
حمایت می کند

مربی پشتیبانی و
تشویق را می دهد

شما آن را درک
نمی کنید یا آن را انجام
می دهید

شما آن را انجام
می دهید ،اما به
کمک نیاز دارید

شما آن را می فهمید
و انجام می دهید
ممکن است سواالتی
داشته باشد

داستان من
داستان خدا
شبكه/نت وُرك رابطه هاى []٩١١/٧١
شاگرد جوجه
گروه سه به سه
كليسا [خدا را دوست بدار ،ديگران،
شاگرد سازى]
به دو گروه همزمان تعلق داشتن
دوره آموزشى ن ك ت ت
گروه هاى مسئوليتى
هر شاگردى غذاى روح خود را
فراهم مى كند
*كتاب مقدس
*دعا
*زندگى بعنوان معبد خدا (پيرو خدا)
*ستم ،آزار و اذيت
چشمانى كه تشخيص مى دهند كه
ملكوت خدا در كجا نيست
انسان صلح جو
دعا در پياده روى
يك كليسا بودن
*مشاركت
*تمجيد ،عبادت و پرستش
*كتاب مقدس
*تعميد
*مشاركت
*دادن/بخشيدن [وقت ،پول]
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مربی به روز
رسانی میکند
شما آنرا به
دست آورده اید
بدون نیاز به کمک
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