
 دوره یک ساله شاگردی!

 اگر شما و آنانیکه شاگردسازی می کنید هر ساله این مراحل را تکرار کنید، در کمتر از
 40 سال تمام دنیا پیام انجیل را خواهند شنید! خدا به شما در کالمش و توسط روحش،

 هر چه که به آن برای تحقق این کار نیاز دارید بخشیده است.

 نجات و رهایی: یوحنا 3: 16، افسسیان 2: 8-10، رومیان 3: 23،
 6: 23، 5: 8، 10: 9. آیا زندگی خود را با ایمان، به مسیح تسلیم کرده

 اید؟ اگر نه، همین اکنون توسط دعا این کار را بکن. اگر این دعا را کرده ای، فرزند
 خدا هستی! نجات و رهایی نتیجه فیض خداست که توسط ایمان نصیب شما می شود

 و نه توسط کارهای نیکتان. تعمید، تنها به منظور بیان این واقعیت است (متی 28:
 18-20). اگر تعمید آب نگرفته اید، برای انجام آن اقدام کنید. با دعا خاتمه دهید. قرار

بعدی را بگذارید.

 بده (قرار مالقات آخر را به یاد بیاور) و نیز به این مسئله که چطور و چه وقت به انجیل
  پاسخ مثبت دادی بپرداز. در پایان، سه چیز را بنویس که به خاطر کار مسیح، در تو

oasisworldministries.org/one-minute-witness :تبدیل شده   

greatcommissionalliance.org/oyd

 راهنمایی ها: رابطه تان را با خدا قوی نگه دارید (یوحنا 15: 5). هر هفته با یکدیگر
 مالقات کنید. راهنمایی های تصاویر هر هفته را دنبال کنید. با دعا و مصاحبت شروع

 کنید. رئوس مطالب این ابزار را دنبال کنید. سؤاالت خوب و بجایی بکنید و به آنها
 فرصت دهید تا به سؤاالتشان پاسخ دهند. بر کالم خدا، قدرت روح القدس، عشق و
 محبت، پذیرش، فیض و آزادی تأکید بورزید. اصول یاد گرفته گذشته را تکرار کنید.

همیشه قرار بعدی را مشخص کنید.

 مطالعه: هر آیه از کتاب مقدس را بخوانید. در باره آنچه در آن مشاهده می
 کنید با هم صحبت کنید (این سؤالها را بکنید: چه کسی، چه چیزی، کی،


کجا، چطور و چرا؟).

وسیله ای برای تکثیر که قابل انتقال است.

 کاربرد: نظریه کاربردی پیشنهادی را انجام دهید. با دعا شروع و خاتمه
دهید.

 ارتباط: کاری سرگرم کننده انجام دهید. با هم صحبت کنید و یکدیگر را
تشویق کنید. با هم دعا کنید.

 ارزیابی: پس از هر قول و قراری تأئید خود را در مربع بگذارید. بعد از آن،
       تعیین کنید که کی و کجا دوباره یکدیگر را مالقات خواهید کرد.

 برای در میان گذاشنت داستان زندگی ات آماده شو: سه چیز را که
 بیان کننده زندگی شما بدون مسیح بود، بنویسید. بعد انجیل را شرح
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 خانواده: متی 5: 27-32، اول قرنتتیان 7: 10-16، افسسیان 5:
 21-6: 4، عبرانیان 13: 4، امثال سلیمان 22: 6.

 معلمین دروغین: متی 24: 24، رومیان 16: 18، دوم قرنتیان 11: 2،
 دوم تیموتاؤس 4: 1-5، دوم پطرس 2: 1-3. از هر کس که بر احساسات

مفرط در رابطه با کتاب مقدس تأکید می ورزد، دوری کنید.
 حقیقت را تعلیم بده: متی 28: 18-20، رومیان 12: 7، دوم

 تیموتاؤس 2: 15، 3: 16-17، تیطس 2: 1، اول پطرس 4: 11.
 با قوت روح برو و شهادت بده: دوباره برو و شهادت خود را با مردم

در میان بگذار. از مردم دعوت کن که به عیسی مسیح اعتماد کنند. با
این وسیله ای که در اختیارتان گذاشته ایم شروع به شاگردسازی نوایمانان کن.

 ارتباط: کاری سرگرم کننده انجام دهید. با هم صحبت کنید و یکدیگر را
  تشویق کنید. با هم دعا کنید.

 حقیقت در باره خدا- تثلیث: متی 28: 19، پیدایش 1: 26، یوحنا 1:
1 و 14، دوم قرنتیان 3: 18. پدر، پسر (عیسی مسیح) و روح القدس یک

 هستند. همانگونه که یک اتاق سه بخش دارد یعنی ارتفاع، طول و عرض خدا نیز
بطرزی کامل سه در یک می باشد.

 حقیقت در باره عیسی مسیح: یوحنا 3: 16، 6: 40، 14: 6، متی 1:
 23، اعمال رسوالن 4: 12، اول یوحنا 2: 2، اول قرنتیان 15: 22-17،

 شواهد تاریخی زندگی و خدمت و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح غیر قابل انکار است.
 حقیقت در باره مردم: متی 9: 36-38، لوقا 19: 10، یوحنا 12:

32-33، اول تیموتاؤس 2: 3-4، دوم پطرس 3: 9.
 برو و شهادت بده:  طول ماه آینده هر روزه به شهادت دادن خود ادامه
 دهید. با این وسیله ای که در اختیارتان گذاشته ایم شروع به شاگردسازی

نوایمانان کن.
 خوب رهبری کن: متی 20: 25-28، اول قرنتتیان 11: 1، اول تیموتاؤس

 3: 1-13، 4: 12-16، تیطس 1: 5-9، اول پطرس 5: 5-1.
 به ترس و واهمه اجازه نده که مانع خدمت دلیرانه تو شود: یوحنا

 14: 27، مرقس 13: 11، مزمور 23: 4، یوشع 1: 9-8.
 نگذار آزار و اذیت یا مخالفتها تو را متوقف سازند: متی 5:

10-16، دوم تیموتاؤس 3: 12، اول پطرس 4: 19-12.
 بارور و کثیر شو: متی 28: 18-20، اعمال رسوالن 1: 8، دوم تیموتاؤس
 2: 2. هر کدام از شما شروع کنید به تکرار این مراحل با حداقل یک نفر که

 وفادار، در دسترس، داوطلب و مشتاق و تعلیم پذیر و عاشق خدا باشد.
 جشن بگیر! دوستان خود را دعوت کن و بعضی از داستانها را با آنها در میان بگذار و

 با هم یک وعده غذایی عالی را صرف کنید و دعا کنید و گذراندن یک سال دوره
  شاگردسازی را جشن بگیرید!
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   هویت: مزمور 139: 1-18، یوحنا 1: 12، 10: 25-30، رومیان 8:
 38-39، دوم قرنتیان 5: 17، افسسیان 2: 8-10، فیلیپیان 6:1،

عبرانیان 12: 2-1.
 شهادت خود را تمرین کنید: مالقات 2 را بازنگری کنید.به همراه

تمرین شهادت دادن به یکدیگر، تالش کنید آن را اصالح کنید.
 عشق و محبت: مرقس 12: 29-31، یوحنا 13: 35-34، 15: 5،9،

اول قرنتیان 13: 4-8، غالطیان 5: 22-23، اول یوحنا 4: 19.
 هر روز برای مالقات با مسیح وقتی را تعیین کن. مرقس 1: 35،

لوقا10: 38-42، متی 4: 4، فیلیپیان 4: 7-6.
 زندگی در فیض خدا: لوقا 4: 18-19، رومیان 5: 1-2، دوم قرنتیان
 12: 9، افسسیان 2: 8-10، دوم تیموتاؤس 2: 1. طوری زندگی کن که

انتظار نیکوییها و تدارکات خدا را داشته باشی.
 زندگی خود را بر اساس بنیاد کالم خدا بنا کن. متی 7: 27-24،
 دوم تیموتاؤس 2: 15، 3: 16، مزمور 1: 1-3، 119: 11، یعقوب1: 22.

   آنرا بخوانید، مطالعه کنید و هر روزه در زندگیتان به آن عمل کنید.
 زندگی در کالم خدا با ایمان: متی 4: 4، رومیان 10: 17، اول قرنتیان

    16: 13-14، دوم قرنتیان 5: 7، غالطیان 2: 20، عبرانیان 11: 6-1.

 ارتباط: کاری سرگرم کننده انجام دهید. با هم صحبت کنید و یکدیگر
را تشویق کنید. با هم دعا کنید.

 در سختیها و مشکالت به خدا اعتماد کردن: متی 6: 34-25،
 رومیان 8: 28، دوم قرنتیان 12: 7-10، یعقوب 1: 2-4، اول پطرس 4:

 19. در موقعیتهای مختلف زندگیتان، خدا را جالل دهید.
 برخورد با گناه: یوحنا 8: 31-36، اول قرنتیان 10: 13، مزمور 103:

  12، اول یوحنا 1: 5-9 (این می بایست بر پایه مشارکت و نزدیکی با
    خدا اتفاق بیفتد). نجات و رابطه شما با خدا زمانی بنا شد که ایمان خود را بر

 اساس فیض، بر عیسی قرار دادید. پس گناه بر نزدیکی و رابطه شما با خدا تأثیر می
 گذارد وقتی آن را اعتراف کنید، او شما را می بخشد و دوباره احیاء می کند.

 تصمیماتی را با ایمانی که بر اساس کالم خداست بدون در نظر گرفنت احساسات و
    موقعیتها بگیرید.

 زندگی در قدرت روح: یوحنا 7: 38-39، 16: 7، اول قرنتیان 3: 16،
   6: 19، 12: 13، افسسیان 5: 18، اول یوحنا 5: 14-15. وقتی نجات
 یافتید روح القدس را دریافت می کنید اما فراموش نکنید که به شما دستور داده شده
 که دائماً و بی انقطاع از او پر شوید. خدا وعده می دهد که هر آنچه را که بر طبق

 اراده اش از او بطلبید به شما می بخشد و چون این اراده و خواست او است، هر گاه
 در این باره فکر می کنید، از او بخواهید که شما را با روحش پر کند و بعد به او اجازه

دهید تا شما را برای خواست و اراده خود، با ایمان قوت ببخشد!

 شما را با روحش پر سازد و بعد از جایت حرکت کن و با ایمان داستانت را با
 دیگران در میان بگذار. از یک نفر بخواهید که آیا امکان دارد از شما سؤالی بکنم و
 بعد، از آنها خواهش کن تا اگر چیز جالبی برایشان اتفاق افتاده برای شما تعریف

 کنند. به آنها گوش بده و با آنها ارتباط برقرار کن. از او بپرسید آیا می خواهد
داستان شما را بشنود و بعد با آنها در میان بگذارید!

 به قوت روح برو و شهادت بده: داستان زندگی خود را که در قرار
 شماره 2 آماده کرده اید، اصالح کنید. پس از آن از خدا بخواهید تا

 دعا: متی 6: 9-13، یوحنا 14: 13-14، فیلیپیان 4: 6-7، اول
تسالونیکیان 5: 17، اول یوحنا 5: 15-14.

 اسم ده دوست خود را که هنوز با مسیح آشنا نشده اند
 یادداشت کنید. هر روزه برای آنها دعا کنید.

 ارتباط: کاری سرگرم کننده انجام دهید. با هم صحبت کنید و یکدیگر
را تشویق کنید. با هم دعا کنید.

 کلیسا: یوحنا 13: 34-35، اول قرنتیان 13: 4-8، اعمال رسوالن 2:
42، رومیان 12: 3-10، عبرانیان 3: 13، 10: 25-24.

 برخورد با درگیری و کشمکش: متی 18: 22-21، 5: 24-23،
 18: 15-17، 7: 3-5، رومیان 12: 18، کولسیان 3: 13.

 شهادت دادن: متی 4: 19، 9: 36-38، 13: 3-9، اعمال رسوالان
 1: 8، رومیان 10: 13-15، کولسیان 4: 5.

 با قدرت روح القدس برو و شهادت بده: همان کار دفعه آخر را بکن.

      انجیل را شرح بده. مردم را برای اعتماد به عیسی مسیح دعوت کنید.
 با هدف و انگیزه مأموریت بزرگ زیسنت: اعمال رسوالن 1: 8،
             متی 9: 36-38، 28: 18-20، اول قرنتیان 10: 31، یوحنا 15: 5.
چطور می توانید اعالن پیام انجیل و شاگرد سازی را هدف زندگی خود بسازید؟

 عطایای روحانی خود را بکار بردن: اعمال رسوالن 1: 8، رومیان
 12: 1-11، اول قرنتیان 12: 4-11، افسسیان 4: 11-13. با فروتنی
 عطایای خود را در اتحاد با دیگر ایمانداران برای تحقق بخشیدن به مأموریت بزرگ،

  به کار ببرید. بر عیسی مسیح و کالم او متمرکز باشید.
 ارتباط: کاری سرگرم کننده انجام دهید. با هم صحبت کنید و یکدیگر

  را تشویق کنید. با هم دعا کنید.
 بازنگری: متی 7: 24-27. قرارهای گذشته را مرور کنید. چه

قدمهایی را می بایست بردارید؟
 به نیازمندان خدمت کنید: متی 25: 34-40، مزمور 82: 3-4، یعقوب
1: 27، و اول پطرس 2: 12 را بخوانید و بعد از جای خود حرکت کنید

و به احتیاجات مردم رسیدگی کنید و  پیام انجیل را نیز با آنها در میان بگذارید.
 زندگی صادقانه: یوحنا 14: 15، غالطیان 5: 19-23، افسسیان 5:

1-4، کولسیان 3: 10-1.


