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پیروى
عیسی مسیح

)کسی که ما را به خدا نزدیکرت میکند(

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد

 حافظ 

www.Following-Jesus.com

 آماده کردن شاگردان
آماده سازی حرکتی موثر

پیروان مسیح،   مریدان،  یاد گیرندگان یا 

کارآموزان عیسی مسیح که با پیروی از روش 

های پرورش او)عیسی مسیح( در زمینه ایجاد 

حرکت او جهت آماده سازی مردم برای آمدن 

عیسی مسیح هستند.

جنبش یا نهضت  جایی که پیروان مسیح با 

هم، همدرد، نیازمند مالقات، دعوت کننده 

و پرورش دهنده شاگردان که به اضافه کردن 

رابطه ها یا جریانهای جامعه است، اتفاق می 

افتد.

PETER ROENNFELDT



یک طرح ساده موثر برای خواندن. هر مقطعی از دانش یا 
تجربه ای از عیسی مسیح دارید: 

❊ دوستان برای خواندن انجیل با هم مالقات کنند.

)انجیل مرقس بهرتین انجیل برای رشوع است(

❊ یک شخص به اینگونه دعا کنید.

خداوند مهربان لطفاً ما را راهنامیی کن، سپاس. آمین

❊ رشوع به خواندن انجیل از ابتدا )هر داستان در یک 
قسمت(

❊ یک داستان را دو بار بخوانید، سپس هر چیز که از 
داستان متوجه  شدید به زبان خودتان با دوستان گفتگو 

و بازگو کنید.

❊ با استفاده از این پنج سوال کلیدی با دوستان خود بحث 
و گفتگو کنید.

1( چه مطلبی جدید بود؟

2(چه موضوعی شام را شگفت زده کرد؟

3( چه قسمتی را متوجه نشده اید؟

4( چه قسمتی را دوست داشتید دنبال کنید یا انجام دهید؟

5( چه قسمتی را دوست دارید این هفته با دیگران به 
اشرتاک بگذارید؟

❊ برای یکدیگر دعا کنید:

خدای مهربان برای کلامت تو سپاس گذاریم، به ما کمک 
کن تا تو را پیروی کنیم. آمین 

اگر قسمتی را متوجه نشدید، بحث و مجادله نکنید-بیشرت 
خواهید خواند.

به دیگران راجع به این طرح ساده و موثر بگویید:

دیگران را دعوت کنید که به شام بپیوندند.

به هر شخص یک نشانه گذاری صفحه کتاب هدیه دهید.

دیگران را برای رشکت در این جلسات تشویق منایید.

برای خواندن دوباره کتاب مقدس برنامه ریزی کنید.

وقتی جمع می شوید اینگونه سوال کنید:

_ چگونه ما این را در زندگی خود اعامل کردیم؟ 

_ چگونه موضوع را با دیگران به اشرتاک گذاشتیم؟ 

سپس، روش باال را برای داستان بعدی نیز دنبال کنید!

کشفیات
خواندن انجیل 

Farsi 


