
 

  مسیحیت دروس مقدماتی  

 ترجمه

 کلیسای ایرانیان کانادا شبان نیکو

 آلبرتا -کلگری :دفتر مرکزی

 

 

 

 

 

 :برگرفته از   

Dynamic Life Handbook 

 



  

 



 1 

DEDICATION 

Dynamic Basics One-to-One is dedicated to all those who 
have received Jesus Christ as their personal Saviour and are 
committed to grow in their new relationship with God.  With 
you, we dedicate ourselves to God. 

 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

This material has been developed to provide the best 
information possible to help the young Christian to grow in 
their walk with God and to be able to pass it on to others.  We 
gratefully acknowledge those whose insights have 
contributed to the development of this material. 

 

“Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; 

the old has gone, the new has come” 2 Corinthians 5:17 

 

Dynamic Churches International  
Canadian Address: 
164 Stonegate Close, 

Airdrie, Alberta T4B 2V2 
(403)912-4438 

info@dynamicchurches.org 

www.dynamicchurches.org 

 

All Scripture quotations in this publication are from the Holy Bible, 

New International Version Copyright © 1973, 1978, 1984 by 

International Bible Society. 

ISBN 0-9731078-1-2 
Copyright © 2013 Dynamic Churches International 

All rights reserved including translation 

  

mailto:info@dynamicchurches.org
http://www.dynamicchurches.org/


 2 

TABLE OF CONTENTS 

 

         Page 

 

1. A NEW LIFE IN CHRIST                                                       3 

2. A NEW LIFE IN VICTORY                                                    7 5    

3. A NEW LIFE WITH POWER                                                11 9    

 TELLING MY STORY worksheet              16 
 

4. A NEW LIFE IN BALANCE                                                  19 13   

5. CONFIDENCE TO SHARE WITH A FRIEND                      25 

6. SPIRITUAL WARFARE                                                       29     

DYNAMIC DISCIPLING - AN OPPORTUNITY                           35 17   

DYNAMIC BASICS LEADERS GUIDE                                       39 19   

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT                                            45        
 

  



 3 

 1درس 
 حیاتی تازه در مسیح

 

پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خودتان نخستین گام در جهت 

ای برای داشتن شود، که به شما توانایی بالقوهداشتن یک رابطه ابدی محسوب می

مندی از حیات زندگی سرشار از هیجان در این جهان خاکی و نیز بهرهیک 

 .بخشدآسمانی می

 

 

 

 

 جاویدان این است که شخصا خدا را بشناسیم حیات -1

 که را مسیح عیسی و حقیقی واحد خدای را تو آنها که جاویدان حیات است این »

 3::7یوحنا              «بشناسند  توست فرستاده

 

ای است فراتر از داشتن عمری طوالنی؛ این حیات، به پدیده« حیات جاویدان»

مند است، ای از زندگی که خدا از آن بهرهگونه -طور کلی یک زندگی جدید است

محبت خدا به ثروت یا دوست داشتنی بودن . بدون هیچ محدودیتی از هر نوعش

 .شودمحدود نمی ،گیرندشخص یا اشخاصی که مورد محبت او قرار می

 یگانه پسر که نمود محبّت قدر آن را جهانیان خدا زیرا »: گویدمی 7:::یوحنا 

 جاودان حیات صاحب بلکه نگردد، هالک بیاورد ایمان او به هرکه تا داد را خود

 « .شود
 

 .به همین ترتیب، صبر او، مهربانی او و بخشایش او به هیچ وجه محدود نیست

داشتن یعنی اینکه شما این فرصت را دارید تا از یک زندگی  «حیات جاویدان»

 . مند گردیدکامل و پرمعنا بهره

 اما مزایای ورود به پری این حیات جدید چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 :در این جلسه پیرامون مسائل زیر بحث خواهیم کرد

 .جاویدان چیست حیات -:

 .مزایای شناخت عیسی مسیح به طرزی شخصی -2

.توانید اطمینان حاصل نمایید که به عیسی مسیح تعلق داریدچگونه می - 3 
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 مزایای شناخت شخصی از عیسی مسیح -2

ها را به هم نقطه. )و با افکار مرتبط تطبیق دهید های زیر را بخوانیدتک تک آیه

 (وصل کنید
 

 آیه

 

 آنچه خدا برای من انجام داده

چگونه من از مزایای آن 

 شومبرخوردار می

 5:8رومیان 

 

 11و  1::1کولسیان 

 8::1دوم قرنتیان 

 

 :::2مکاشفه 

 :8:1عبرانیان 

 

 :25:1یوحنا 

 ::15اول پطرس 

 

 ●خدا محبتش را به من نشان داده 

 

 ●خدا مرا از پادشاهی تاریکی رهانید 

 ●من یک خلقت تازه هستم 

 

 ●مسیح به زندگی من وارد شد 

 ●مسیح هرگز مرا ترک نخواهد کرد 

 

 ●عیسی به من حیات جاویدان بخشید 

 ●مسیح به خاطر گناهان من مرد 

چیزهای کهنه درگذشته  ●

 و همه چیز تازه شده است

 توانم قانع باشممن می ●

وقتی من گناهکار بودم،  ●

 مسیح به خاطر من مرد

 هرگز هالک نخواهم شد ●

خدا مرا به پادشاهی پسر  ●

 عزیزش منتقل نموده است

 او مرا نزد خدا آورد ●

توانم با او مشارکت می ●

 داشته باشم

 

همه این مزایا نتیجه محبت خدا هستند، و ما کافی است به او و آنچه که انجام داده 

 . نماییم تا آنها را به دست آوریم( توکل)اعتماد 
 

 .را بخوانید و جاهای خالی را پر کنید 9و  2:2افسسیان 

 

         کار این و اید یافته نجات          راه از شما که خداست          سبب به زیرا »

 هیچ پس نیست،                     نتیجه نجات این. خداست          بلکه نیست

 «. ببالد خود به کسی که ندارد وجود دلیلی

زیر گزینه درست را ) :شودبه موارد زیر امکان پذیر می ایمان آوردننجات ما با 

 .(خط بکشید

 توانید انجام دهیدآنچه که می -:

 آنچه که عیسی مسیح انجام داده است -2

 آنچه که کلیسا انجام داده است -7

 اندآنچه که والدینتان انجام داده -4
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 مسیح تعلق دارید توانید اطمینان حاصل نمایید که به عیسیچگونه می -:

 را بخوانید 7:::یوحنا 

 ..............................................................................انگیزه خدا چه بود؟ 

  ................................................................................او چه کاری کرد؟ 

 .......................................... د؟ونشمیمند کار خدا بهرهچه کسانی از مزایای 

 ...............................شود؟ شود، چه نصیبشان میکسانی که مزایا شاملشان می

 را بخوانید 7::2مکاشفه 

 .....   ....................................های ابراز ایمان به مسیح این است که یکی از راه

 ...........................................................................مسئولیت شما چیست؟ 

 .............................................................................مسئولیت او چیست؟ 

؟ قرار گرفته استاید؟ او اکنون کجا آیا شما مسیح را به زندگی خود دعوت کرده

.......................................................................................................   

با پذیرفتن عیسی  توانیداگر در مورد نجات خود مطمئن نیستید، همین حاال می

 . مسیح، با خواست و اراده قطعی خود، از این نجات یقین حاصل نمایید

 :کنیم این دعا را با خود تکرار کنیدبه شما پیشنهاد می

تو از . توانم خودم را نجات دهمخداوند عیسی، من گناهکار هستم و نمی» 

من اکنون تو را . سپاسگزارم که به خاطر گناهان من بر باالی صلیب مردی

کنم تا به زندگی من وارد شوی و من هم تو را به عنوان نجات دعوت می

کنم که گناهان من را تو را شکر می. پذیرمو خداوند خویش می دهنده

ام را به تو میمن کنترل زندگیحاال . آمرزیدی و به من حیات جاویدان دادی

حیات جاویدان آنگونه که مورد پسند توست، کنم تا سپارم و به تو توکل می

 «. زندگی من جاری نمایی از طریقخودت را 
 

 .............................................اید؟ زندگی خود پذیرفتهآیا عیسی مسیح را در 

 7::2اکنون عیسی در رابطه با شما در کجا قرار گرفته است؟ مکاشفه 

....................................................................................................... 

 .................................................................دانید؟میبا چه اقتداری این را 

 ( ..................................................::آیه )دهد؟ چه کسی حیات جاویدان می
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 7: -1:::اول یوحنا 

 ..............................( ::آیه )این حیات جاویدان در کجا بنیان نهاده شده است؟ 

 ( ..................................................... 2:آیه )چه کسی حیات جاویدان دارد؟ 

 ( ....................................................2:آیه )چه کسی حیات جاویدان ندارد؟ 

       رش داده، برابراست با ایمان نیاوردن به شهادتی که خدا در ارتباط با پس

 است؟           آیا او (. ::نگاه کنید به آیه . )خواندن خدا

 .(کلمات نادرست را خط بزنید)

امید داشته باشید، ) ایمان دارید، خدا پسر نام به که شما تا نوشتم را نامه این »

«  دارید جاودانی حیات که( بدانید یقیننید، بزنید، تالش ککنید، حدس احساس 

 (8::1اول یوحنا )

 ......................................................آیا یقین دارید که حیات جاودانی دارید؟ 

 تکلیف شما

 بخوانید 2 -7::داستان نیقودیموس را در انجیل یوحنا  -:

 :آیه زیر را از بر کنید -2

 او پسر در حیات این و است داده جاودانی حیات ما به خدا که است این شهادت» 

 صاحب ندارد، را خدا پسر هرکه و دارد حیات دارد، را پسر هرکه. شود می یافت

 12 -11:8اول یوحنا     «  .نیست حیات

 

 . نام دارد یک زندگی جدید در پیروزیعنوان جلسه بعدی ما 

 

 زمان                       کان                             تاریخ                                .

 

    .بریمجلسه را با دعا به پایان می
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 2درس 

 یک زندگی جدید در پیروزی
پس از آنکه از حفظ آیه را خواندید، آن . ...... را مرور کنید 2:و  1:::اول یوحنا 

 . ایدرا با کالم خدا مطابقت نمایید تا مطمئن شوید که آن را به درستی نقل کرده

ای همراه با اید، زندگیاکنون شما زندگی جدیدی را با عیسی مسیح آغاز کرده

با این . پتانسیلی عظیم، مشروط به اینکه بر طبق اراده و مقصود خدا زندگی کنید

حال، همیشه این خطر وجود دارد که به خاطر گناه مشارکت ما با خدا دستخوش 

 . اختالل یا به کلی قطع شود

 :لسه پیرامون مسائل زیر بحث خواهیم کرددر این ج

 .چیست گناه -:

 .شویمچرا ما مرتکب گناه می -2

 .اینکه عیسی مسیح راه عالج خدا برای گناه است -7

 .مند شویمخدا برای گناه بهرهعالج از راه توانیم چگونه می -4

 

 چیست گناه -1

مغایرت گناه انجام دادن کاری است که مورد خواست من است، اما با خواست خدا 

گفتن، دروغ . شودگناه یک جور سرکشی یا طغیان بر ضد خدا محسوب می. دارد

 . روندای به شمار میتقلب کردن، و غیره نتایج یا ثمرات چنین سرکشی
 

داشته  شد که با خدا رابطهتا پیش از آنکه مسیح را بپذیریم، گناه مانع از این می

 .را بخوانید 1 -2::افسسیان . باشیم

 ...................................................( ...:آیه )وضعیت روحانی شما چه بود؟ 

 .............................( ...2آیه )چه کسی کنترل زندگی شما را در اختیار داشت؟ 

 .............................................( ...7آیه )بنا به طبیعت چگونه افرادی بودید؟ 

اید؟ اید، به واسطه رحمت خدا به چه افرادی تبدیل شدهاکنون که مسیح را پذیرفته

 .................................................................................( ...1و  4آیات )

 

 :نتایج گناه در زندگی شما چیست؟ آیات زیر را بخوانید و در موردشان بحث کنید

 74:2یوحنا            :::2:مزمور        9و  2:2رومیان      ::27یان روم
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 شویمچرا مرتکب گناه می -2

رومیان . )خدا به ما اراده آزاد بخشیده که از او اطاعت نماییم یا او را اطاعت نکنیم

به عنوان مسیحیان، گناه از داشتن مشارکت ما با خدا جلوگیری می(. 7:و  ::2:

کند، و یاد گرفتن اینکه همان گونه فکر کنیم که خدا فکر میکردن رشد . کند

 (2و  2:::رومیان ).های ما تازه شودالزم است که ذهن. مستلزم گذشت زمان است

 . وسوسه و گناه اموری هستند که همه ما در آنها مشترک هستیم

 سه حیطه اولیه وسوسه چه مواردی هستند؟

 .......................................................................... ::و  1:2:اول یوحنا 

………………………………………………………………… 

 ....................................................... 1:4:آیا وسوسه گناه است؟ عبرانیان 

…………………………………………………………………... 

 توانیم بکنیم؟ شود، چه میای که منجر به گناه میبرای در امان ماندن از وسوسه

 ............................................................................. :::7:اول قرنتیان 

………………………………………………………………….. 

ها فراهم دهد تا راهی برای گریز از وسوسهخدا در زندگی شما چه کاری انجام می

 ............................................................................ 7:2:فیلیپیان  شود؟ 

…………………………………………………………………. 

به عنوان مسیحیان، چرا باید به گناه کردن ادامه . را بخوانید 2و  :::رومیان 

 ............................................................................................ندهیم؟ 

 عیسی مسیح راه عالج خدا برای گناه است -:

 :هدف از مرگ مسیح این بود

 ما را به نزد خدا بیاورد( الف

 (2:7:اول پطرس )تاوان گناهان ما را بپردازد ( ب

 :عبارت زیر را بخوانید

 نامختون خود جسم در و مرده خود خطایای علت به که را شما خدا »

 سند او .ما را بخشیده ست گناهان همه و کرد زنده مسیح با بودید،

 آن و کرد لغو بود، ما علیه که مقرراتی تمام با همراه را ما محکومیت

 11و  2::1کولسیان  « .برد بین از نموده میخکوب خود صلیب به را
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 مسیح برای چه اندازه از گناهان شما مرد؟

 ..............................................................4:و  7:2:کولسیان 

اکنون که . اعم از گناهان گذشته، حال و آینده - «تمام»یعنی  «تمام»

توانید از کجا می. ایداید، به طور کامل آمرزیده شدهمسیح را پذیرفته

 نتان بر زندگی شما اثر گذاشته است؟بفهمید که آمرزیده شد

...........................................................................................

.......................................................................................................  

 مند شویمخدا برای گناه بهرهعالج از راه توانیم چگونه می -1

اطر داشته باشید که شما به خاطر مرگ عیسی مسیح بر باالی صلیب، به به خ

ارکت هر اید، اما برای ادامه دادن تجربه مششده( آمرزیده)طور کامل بخشوده 

 .روزه با خدا، الزم است که به هر گناهی که از آن آگاهی دارید، اعتراف نمایید

 

 ::9اول یوحنا   د کرد؟اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، مسیح چه کار خواه

....................................................................................................... 

اعتراف کردن به معنی به توافق رسیدن با خدا بر سر گناهی است که مرتکب شده

 . اید

 .که کارتان گناه بوده است کنیدموافقت ( الف

 .از قبل آمرزش گناهان را فراهم نموده استکه  کنیدخدا را شکر ( ب

 .تغییر دهیدهای اشتباه خود را نگرش( پ

 .تا شما را عوض کند اجازه دهیدبه خدا ( ت

و زندگی اعالم نماییدآمرزیده شدن خود را به عنوان یک واقعیت، و با ایمان ( ث

 .گناه و تقصیر را آغاز کنیدای بدون 

ای به گناهان خویش اعتراف و آمرزش خدا را اعالم کنید، از زندگیهمین که 

 . مند خواهید شد که در آن بر گناه پیروز هستیدبهره

 تکلیف شما

زمانی را در نظر گرفته، آن را صرف تهیه فهرستی از همه کارهایی بکنید که می

ناخشنودی خدا اید و احیانا با انجام آن کارها موجبات دانید در زندگی مرتکب شده

برابر فهرست در . اندبه خدا اعتراف کنید که این کارها گناه بوده. ایدرا فراهم کرده

خدا را شکر کنید که شما را به خاطر همه گناهانی . را بنویسید ::9خود اول یوحنا 
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در پیروزی مانند کسی که بخشوده شده، اکنون . اید، آمرزیده استکه مرتکب شده

فهرست خود را نابود کنید، چون این تنها موضوعی است  .کنیدو آزادی زندگی 

 .میان شما و خدا

 

 بخوانید را 72مزمور  -:

 داود چگونه با گناه خود برخورد کرد؟

 

 

 او تا پیش از اعتراف به گناهش چه احساسی داشت؟

 

 پس از اعتراف به گناه خود چه احساسی پیدا کرد؟

 

 را بخوانید 72 -1::::لوقا  -2

 دهند؟چگونه روش خدا را برای برخورد با ما نشان میاین آیات 

 

 

 :آیه زیر را از بر کنید -7

 به او زیرا کنیم؛ اعتماد او به توانیم می نماییم، اعتراف خود گناهان به ما اگر» 

 پاک خطاهایمان همه از را ما و آمرزد می را ما گناهان او. کند می عمل حق

 ::9اول یوحنا «  سازد می

 

؟ در الزم برای داشتن یک زندگی تازه را به دست آورمتوانم قدرت چگونه می

 . جلسه بعد در این باره بحث خواهیم نمود

 

 . نام دارد همراه با قدرتیک زندگی جدید عنوان جلسه بعدی ما 

 .                       تاریخ                            مکان                              زمان 

        .بریمجلسه را با دعا به پایان می
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 :درس 

 یک زندگی جدید همراه با قدرت

پس از آنکه از حفظ آیه را خواندید، آن را با . ...... را مرور کنید ::9اول یوحنا 

 . ایدکالم خدا مطابقت نمایید تا مطمئن شوید که آن را به درستی نقل کرده

 

ای است به گونه. به راستی شگفت انگیز استزندگی مسیحی یک زندگی عالی و 

خدا روح قدوس اما . باشدامری ناممکن میبه لحاظ انسانی چنین زندگی کردن که 

چقدر . مند شویمخودش را به ما عطا فرموده تا بتوانیم از نعمت این زندگی بهره

 !ماجراجویانه
   

 :در این جلسه پیرامون مسائل زیر بحث خواهیم کرد

 .تازه شما به عنوان یک خلقت تازهپتانسیل  :

 .القدسروح -منبع قدرت تازه شما 2

 .بخشدکند و قدرت میالقدس هدایت میچگونه روح 7
 

  تازه خلقت یک عنوان به شما تازه پتانسیل -1

، چه چیزی (خلقت تازه)به عنوان یک زندگی نو . را بخوانید 3:1:دوم قرنتیان 

درگذشته است؟ 

....................................................................................................... 

وار اند، فهرستچند مورد از افکار و اعمالی را که در زندگی شما درگذشته

 ............................................................................................ .بنویسید

 اید؟ای مشاهده کردهدر زندگی خودتان چه تغییرات تازه

.......................................................................................................

. ایدهمه این تغییرات گواه بر این واقعیت هستند که شما اکنون یک خلقت تازه شده

طبیعت کهنه و گناه آلودتان با مسیح  چون ،ایدقید اسارت گناه آزاد گشته ازشما 

 .را بخوانید 3و  :::رومیان . مصلوب شده است

 

 .........................................................................چه چیزی مصلوب شد؟ 

 ........................................................................................چه زمانی؟ 

 ................................................................................................چرا؟ 
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آیه )را چگونه بینگاریم؟ هایمان اکنون باید زندگی. را بخوانید 7: -::::رومیان 

 ......................................................و ............. .......................... (::

 

کلید آزادی این است که آنچه را که مسیح بر صلیب برای ما به انجام رسانیده، به 

 .اکنون تصمیم بگیرید که همچون یک فرد آزاد زندگی کنید. عنوان حقیقت بپذیریم

 

 القدسروح -منبع قدرت تازه شما -2

القدس که خدا هنگامی که مسیح را به عنوان نجات دهنده خویش پذیرفتید، روح

افسسیان )بر رابطه شما با خدا مهر مالکیت زد ، (2:و  2:::اول قرنتیان )است 

 (.3:و  4::::یوحنا )و تا ابد همراه شما خواهد بود ( ::7:

 

 القدس آمد؟چرا روح

 

 تا ما را به تمام حقیقت رهبری کند( الف                        :::2یوحنا               

 .و ما را از امور آینده باخبر سازد                                                            

 

 .تا عیسی را جالل بدهد( ب                       :::7: یوحنا              

 

 تا به ما قدرت ببخشد تا شاهدان( پ                       :::4: یوحنا              

 .او باشیم                                                           

 

 تا جهان را در مورد گناه، عدالت و  ( ت                      2:::رومیان               

 .                     داوری متقاعد سازد                                                           

 

 تا به ما اطمینان ببخشد که فرزندان( ث                          ::2اعمال               

 .  او هستیم                                                           

 

 ......................................................................................شاهد کیست؟ 

.………………………………………………………………… 

 در ما به وجود خواهد آورد؟ای (خصوصیات اخالقی) القدس چه ثمرهروح

 ........................................................................... 27و  22:1غالطیان 

....................................................................................................... 

 ..................................آیا خواهان این خصوصیات در زندگی خودتان هستید؟ 
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 ....................................................... 1و  1::4باید چه کاری بکنید؟ یوحنا 

....................................................................................................... 

 

 وضعیت روحانی خود را ارزیابی کنید

 

گ عیسی این افراد کسانی هستند که به مر. 4:2:اول قرنتیان   -غیرمسیحیان

 .مسیح به عنوان تاوان گناهانشان اعتماد ندارند

 

این افراد کسانی هستند که به مسیح به . 2و  7::اول قرنتیان   -مسیحیان جسمانی

اند، اما اکنون با توان جسمانی خویش زندگی شان اعتماد کردهعنوان نجات دهنده

 .القدسکنند، نه با قدرت روحمی

 

این افراد کسانی هستند که به مسیح به . 1:2:نتیان اول قر  -مسیحیان روحانی

دهند که ایشان را القدس اجازه میعنوان نجات دهنده خود اعتماد دارند و به روح

 . قدرت ببخشد
        

و  مسیح در این زندگی جای دارد -م
 کنترل فرد را در دست دارد

 

خود فرد کنترل زندگی -خ
.     را در دست دارداش       

 
 

اشراخود فرد کنترل زندگی -خ  
.را در دست دارد     

خود فرد مطیع اراده مسیح -خ    

القدس ثمره روحاست و روح  

    .آوردرا در وجود او به بار می

مسیح در این زندگی  -م
اما نادیده گرفته  جای دارد

و اجازه ندارد  شودمی
هدایت زندگی  فرد را در 

،.                 دست بگیرد  

مسیح در بیرون این زندگی  -م
.               جای گرفته است 

     

   

محور -مسیح محور              -دخو 
محور -مسیح  

محور                  -خود
   

 کشد؟بهترین شکل زندگی کنونی شما را به تصویر میکدام دایره به 

 

 

 

                    م   
 خ       

  خ

     S 

 خ     

 م        

 م

 خ

 
 

 

 

 



 14 

 شوید و قدرت بگیریدالقدس هدایت چگونه به وسیله روح -:

 (:::2:مزمور . )اعتراف کنیدبه هر گناه شناخته شده ( الف

 (7:و  ::2:رومیان ) .تسلیم کنیدبه مسیح تان را همه قسمتهای زندگی(   ب

که هدایت شما را بر عهده گرفته، به شما قدرت  بخواهیدالقدس از روح(   پ

 .ببخشد

 

دانیم که این اراده خدا است چون وی به ما فرمان داده که از روح پر شویم ما می

 (.هدایت شویم و قدرت بگیریم)

 

 بلکه کشاند؛ می زشت کارهای سوی به را شما شراب زیرا نشوید، شراب مست »

 2:1:افسسیان « شوید پر القدس روح از

 .مطالبه کنیدبا ایمان وعده او را ( ت

 .اش همراستا باشد، اجابت خواهد نموداو فرمود که هر دعایی را که با اراده

 . را بخوانید 1:و  4:1:اول یوحنا 

 

 ......القدس هدایت و رهبری شما را در دست بگیرد؟ آیا این اراده خواست که روح

 

تان را در دست بگیرد، آیا او این کار را واهد اگر از او بخواهید که هدایت زندگی

 ................................................................................................کرد؟ 

 

 .........................................................................دانید؟ از کجا این را می

 

 القدس،زندگی پر از روح آن است که با ایمان و به واسطه قدرت روحداشتن یک 

 .با زندگی مافوق طبیعی مسیح زیست نمایید

 

تان را در هایی است که با ایمان از خدا بخواهید هدایت زندگیاین دعا یکی از راه

 .دست بگیرد

 

 خداوند عزیز، من با در دست گرفتن زندگی خودم، بر ضد تو مرتکب گناه» 

من هم اکنون . کنمرا به خاطر اینکه گناهانم را آمرزیدی، شکر میتو . امشده

کنم که مرا هدایت طلبم و شکرت میالقدس را میبا ایمان قدرت و کنترل روح

 «. کنیمی

 

 .................................اید که به شما قدرت عطا کند؟ القدس خواستهآیا از روح

 .................که او از هم اکنون کنترل زندگی شما را اختیار دارد؟ آیا ایمان دارید 
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 .........................................................................دانید؟ از کجا این را می

 تکلیف شما

 .القدس به شما بخشیده زندگی کنیداین هفته را با ایمان و قوتی که روح -:

. گیریدتان را در دست میهایی باشید که خودتان دارید کنترل زندگیمراقب زمان

از این درس را به کار ببندید، و به طلبیدن  7اگر دیدید که چنین است، نکته شماره 

 .کنترل او ادامه بدهید

خود را آماده کنید تا در جلسه بعد نحوه آشنایی شخصی خودتان را با  -2

 . خدا، با معلمتان در میان بگذارید

 :آیه زیر را از بر کنید -7

 آنچه هر. دارد تازه حیاتی است، متحد مسیح با که کسی» 

دوم «  است شده شروع نو زندگی  اینک و درگذشت بود کهنه

 3:1:قرنتیان 

 

؟ در جلسه بعد در این باره در زندگی مسیحی خود به تعادل برسیمم یتوانچگونه می

 . بحث خواهیم نمود

 

 . نام دارد تعادلیک زندگی جدید همراه با عنوان جلسه بعدی ما 

 

 .                      تاریخ                             مکان                              زمان 

 

           .بریمجلسه را با دعا به پایان می
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TELLING MY STORY 

You have received Jesus Christ as your personal Saviour. God has 

worked uniquely in your life.  Telling your story to your friends is a 

wonderful way for you to illustrate what it means receive Jesus Christ.  

You will want to make it clear and attractive, yet simple so that those who 

hear it will want to know Him too, and will also know how to receive Him 

personally. 

A Few Suggestions to Help You: 
1. Ask the Lord to give you wisdom and guidance as you write. 
 (Read James 1:5, 6) 

2. When you tell your story speak clearly and in a natural, relaxed tone. 
3. Write and tell your story in such a way that others will identify with you 
      in your past and present experiences. 

4. Don't give the impression that the Christian life is problems free.  
     Share that the life of Jesus Christ - who now lives in you - has given  

     you the strength and wisdom to go through difficult times in your life. 

5.  Edit carefully and rewrite as necessary before your final draft. 

6.  Memorise your story and practice it until you can share it naturally. 

7.  Study the four-point outline below and write your story on the TELLING 
MY STORY worksheet. 

 

My Life Before I Received Christ: 

   Remember, you will be talking to people who do not know Christ. 
  Could they relate to your experiences?  Is your story realistic? 

 Describe what your life was like before you received Jesus Christ.   

 What caused you to realise that you needed to receive Christ? 
How I Received Christ: 

  Specifically, how did you actually invite Jesus Christ into your 
life? 

  Someone should want to, and know how to receive Jesus Christ as 
    a result of hearing your story?  Make sure this is very clear! 
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My Life After I Received Christ: 

  Use simple, clear illustrations of the positive changes He has made 
    in your life such as changes in your attitudes, from: apathy to love; 

    resentment to concern; depression to joy; anxiety to peace; 

    impatience to patience.   

  What does Christ mean to you now? 

  Your illustrations should be realistic?  Remember, no one is 
    perfect. 

  Show that it is Christ who is making the difference in your life? 
 

Appropriate Bible Verse: 

  Choose a verse that expresses your appreciation for God and what 
    He has done in giving you His life and a new hope for the future. 

When Telling Your Story, Be Sure to: 

 Share from your heart and with loving enthusiasm in the power of 
     the Holy Spirit. (Ephesians 5:18) 

 Smile!  Ask the Lord to give you a happy, radiant face! 
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TELLING MY STORY 

My Life Before I Received Christ  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

How I Received Christ (Be Specific) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

My Life After I Received Christ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Appropriate Bible Verse 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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 1درس 

 لیک زندگی جدید همراه با تعاد
 

پس از آنکه از حفظ آیه را خواندید، آن را . ...... را مرور کنید 3:1:دوم قرنتیان 

 . ایدبا کالم خدا مطابقت نمایید تا مطمئن شوید که آن را به درستی نقل کرده

داستان زندگی خود را با معلمتان در میان بگذارید و در صورت لزوم در آن 

 . اصالح و بازنگری کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

ما به . در پیشرفت هر رابطه معناداری، برقراری ارتباط امری ضروری است

بخشد تا زندگی متعادلی القدس را داریم که به ما قدرت میعنوان مسیحیان روح

 .داشته باشیم

   

 :در این جلسه پیرامون مسائل زیر بحث خواهیم کرد

 .دعا و ستایش، بپرستید خدا را از طریق -:

 .مقدس از خدا یاد بگیریداز طریق مطالعه کتاب -2

 .مشارکت و رشد در خانواده االهی -7

 .زندگی جدید خودمان را با دیگران سهیم شویم -4

 

 خدا را از طریق دعا و ستایش، بپرستید  -1

پرستش کردن خدا یعنی اقرار کردن به اینکه خدا از هر کس و هر چیز 

 . باشدمهمتر است، چون تنها اوست که ارزشمند میدیگری در زندگی 

 

 ستایش

 .شودهای قومش شادمان میخدا از ستایش

 

 این آیات در مورد ستایش کردن چه مطالبی می. را بخوانید 7 -77::مزمور 

 

 .........................................................................................گویند؟ 

 

ارتباط برقراری  

 با   خدا با دیگران
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 چرا باید او را ستایش نمایید؟. کندجهان عظمت و بزرگی خدا را اعالم می

 ................................................................................. ::7افسسیان 

 

 دعا

 4::فیلیپیان  در مورد چه جور چیزهایی باید از خدا مسئلت نماییم؟

................................................................................................... 

 ....................................چرا شکرگزاری کردن امری حایز اهمیت است؟ 

 

خواست . خواهد که در مورد هیچ چیز نگران و مضطرب نباشیمخدا از ما می

 3:4فیلیپیان  مطلوب او برای ما چیست؟

.................................................................................................. 

 

 .........................هدف از دعا چه چیزی ذکر شده است؟  :::24در یوحنا  

.................................................................................................. 

خواهد که در مورد او از شما می. شما فرزند او هستید -خدا شما را دوست دارد

 .کند، به سراغ او رویدهر چیزی که موجب نگرانی و دغدغه شما را فراهم می

 

 چیزی هست که ما بتوانیم با یکدیگر در موردش دعا کنیم؟ آیا در این لحظه

 

بیایید . هایمان دعا کنیمبیایید درس را برای دقایقی متوقف کرده، برای دغدغه

 .با ستایش او برای وجود خودش دعایمان را آغاز نماییم

 

 مقدس از خدا یاد بگیریداز طریق مطالعه کتاب -2

های او راه. خواهد که از او یاد بگیریممیخدا هم مانند هر پدر مهربانی از ما 

های ما هستند، و همین امر درک افکار او را برای ما بسیار بزرگتر از راه

 .این کار مستلزم زمان و تالش است. سازددشوار می

 

 .را بخوانید 2::2رومیان 

 ...................................هایی نباشیم؟ رود که چگونه انساناز ما انتظار می

 ....................................هایی باشیم؟ رود که چگونه انساناز ما انتظار می
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 ........................................................................................چگونه؟ 

 .......................................................................نتیجه چه خواهد بود؟ 

 .............................................................آیا خواست شما هم این است؟ 

 

مقدس مجموعه تعالیم او به ما است، تا ما بتوانیم ذهنکالم خدا، یعنی کتاب

 .حقیقت خدا تازه سازیم هایمان را با اندیشیدن به

 

چهار مزیتی را که از مطالعه کتاب. را بخوانید 3: -7:::دوم تیموتائوس 

 .شود، توضیح دهیدمقدس عاید می

:-      ...................................2- ...................................... 

7-        ..................................4- ...................................... 

 

 

 

مقدس را بخوانید و آن را به طور مرتب حتما مشتاق هستید که هر روزه کتاب

از همین امروز شروع کنید و هر روز یک فصل از . مورد مطالعه قرار دهید

 .انجیل یوحنا را بخوانید

 

 مشارکت و رشد در خانواده االهی -:

خواهد که از مشارکت با دیگر مسیحیان، که اعضای خانواده او خدا از ما می

 .مند شویمدهند نیز بهرهرا تشکیل می

 

 ..................................گوید ما نباید را بخوانید و می 21 -:::24عبرانیان 

................................................................................................... 

 .................مند شوید؟ توانید از مزیت بودن با دیگر مسیحیان بهرهچگونه می

................................................................................................... 

 

برنامه ریزی نمایید تا به کلیسایی بروید اید، باید رفتهاگر تا حاال به کلیسا نمی

مقدس اعتقاد دارد و در یک گروه مشارکتی کوچک نیز شرکت که به کتاب

 .این کار به راستی باعث تشویق و دلگرمی شما خواهد بود. کنید

 با هم رشد کنید

1 2

1 

3

1 
4

1 
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اگر تا کنون این کار را . گام بعدی را برای رشد در شناخت کالم خدا بردارید

های مقدماتی را به یکی از دوستانتان اید، در همین هفته درسآغاز نکرده

همچنین برای حضور در دوره شاگردسازی تک به تک برنامه . آموزش بدهید

 .حتما کسی را خواهید یافت تا با شما جلسه بگذارد. ریزی کنید

 

 :این آیه را بنویسید. 1:2:چرا باید کوشا باشیم؟ دوم تیموتائوس 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

 زندگی جدید خودمان را با دیگران سهیم شویم -1

 

کنید که به خاطر زندگی فهمیدن چیزهای خوبی میاکنون تازه دارید شروع به 

توانید چند نمونه از آیا می. جدیدتان در مسیح، حاال دیگر از آن شما هستند

 اید، نام ببرید؟تغییراتی را که تا کنون تجربه کرده

 

................................................................................................... 

 

شوند؟ آیا اینها تغییراتی هستند که خانواده و دوستانتان هم از آنها برخوردار می

.................. 

 

توانند شخصا از شادی شناخت مسیح بهرهبا توجه به این واقعیت که آنها هم می

 مند گردند، دیگر چرا باید این شناخت را با آنان هم در میان بگذارید؟ 

 ................................................................................. 2:4:اعمال 

 

 ...........................................................ایم؟ ما از چه چیزی نجات یافته

 

 ::3:مرقس   اگر از مسیح پیروی کنید، او برایتان چه خواهد کرد؟

.................................................................................................. 

 

اید تا آن را با یکی از دوستانتان در تان را آماده کردهاکنون شما شهادت زندگی

 .میان بگذارید

توانیم دیداری داشته باشیم تا طی آن حاال من و شما با کدامیک از دوستانتان می

دیدار داستان شهادت زندگی خود را برایش بازگو نموده، برایش تعریف کنید 
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تان برکت داده اید و چگونه او به زندگیکه چگونه عیسی مسیح را پذیرفته

 .است

 

 ......................چه زمانی؟ . کنیم دیدار............ نظر من این است که با 

توانیم او را هم شرکت در دوره اگر دوست شما مسیح را بپذیرد، پس از آن می

مقدماتی مبانی مسیحیت دعوت کنیم و همچنین از او بخواهید که در جلسات 

های کلیسایی نیز حاضر شود تا بتواند آموختن گروه کوچک یا دیگر فعالیت

به یاد داشته باشید که من هم همراهتان . خدا را از آنجا آغاز کندحقایق درباره 

 . خواهم بود تا به شما کمک نمایم

 

نکته حایز اهمیت این است که پیش از پرداختن به دوره شاگرد سازی تک به 

تک، خودتان شروع به آموزش دادن دوره مقدماتی به شخصی دیگر کرده 

 . باشید

 

 :آیه زیر را از بر کنید

منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل » 

دهد، در نظر خدا کامالً  نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می

 1:2:دوم تیموتائوس « مورد پسند باشی 

 

          .بریمجلسه را با دعا به پایان می
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Note: The following Lesson is translated from the book Dynamic 
Sharing One-to-One by Dynamic Churches International. This is 
part of Lesson Six. For the complete book of nine lessons in 
English go to our website at: www.dynamicchurches.org   

 

 

http://www.dynamicchurches.org/
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8درس   

 اعتماد به نفس برای در میان گذاشتن ایمان خود با یک دوست

 پیشرفت شخصی

 را زندگی کردن و با دیگران در میان گذاشتن« حیات وافر»

هنگامی که مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خودتان پذیرفتید، به 

من » : فرمایدچنین می :::::عیسی در یوحنا . ای تازه شدیدطور کلی وارد مقوله

دوم قرنتیان . «ام تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند  آمده

هر آنچه کهنه . کسی که با مسیح متّحد است، حیاتی تازه دارد» : گویدمی 3:1:

متأسفانه بسیاری از . «! بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است

آنان اغلب برای . کنندرا درک نمی( یا خلقت تازه)یان معنای زندگی نو مسیح

زنند و پشت مسیحی زندگی کردن، با توان و انرژی خودشان دست به تالش می

اند که برخی دیگر چنان سرخورده و نومید شده. شوندسر هم با شکست مواجه می

سیح انتظار دارد، امری اند که زندگی کردن مطابق آنچه که مبه این نتیجه رسیده

 .محال است

توانیم زندگی مسیحی داشته باشیم، اما در عین حال که این حقیقت دارد که ما نمی

فرد مسیحی هر . این نیز حقیقت دارد که داشتن زندگی مسیحی امری شدنی است

آنچه را که برای داشتن یک زندگی مسیحی الزم است در اختیار دارد، منتها 

شما این . ودش از چگونگی این موضوع آگاهی نداشته باشدممکن است که خ

فرصت را دارید تا چگونگی داشتن یک زندگی مسیحی پیروزمندانه را که خدا را 

ای وافر و پربار کیفیت این زندگی به گونه. جالل بدهد، با او در میان بگذارید

خدا روح. شداست که او هم خواهان در میان نهادن ایمان خویش با دیگران خواهد 

 .القدس را به ما عطا فرموده که به ما قدرت ببخشد تا شاهدان او باشیم

 داشتن حیات وافر

القدس هدایت زندگی شما را در دانید که هم اکنون روحآیا با اطمینان کامل می

 ..............................................بخشد؟ تان قدرت میدست گرفته و به زندگی

 .........................................................................دانید؟ کجا این را میاز 

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

القدس هم مانند پذیرفتن مسیح به عنوان نجات دهنده، موضوعی پر شدن از روح

اعالن کرد که او جواب  ایماننیست که با دعا کردن خاتمه یابد، بلکه باید با 

 . داده استدعایمان را 



 26 

طوری دعا کنید که گویی کنترل زندگی شما در اختیار اوست، چون او خود 

فرموده که اگر با ایمان این مطلب را اعالن نمایید، در حقیقت او کنترل زندگی 

 .شما را در دست خواهد داشت
 

خودتان را آماده کنید تا با معلمتان در میان بگذارید که چگونه به درک زندگی پر 

 .همچنین آماده باشید تا در موردش با وی گفتگو بنشینید. ایدوح نایل شدهاز ر
 

 چه زمانی باید پیغام زندگی پر از روح را با دیگران در میان نهاد

همیشه بهترین کار این است که شهادت زندگی تان را با فرد مورد نظرتان در 

به هنگام در میان اگر . میان بگذارید، مگر اینکه بدانید که وی هم مسیحی است

اید که فرد مورد نهادن شهادت زندگی خود یقین حاصل کردید یا اگر متوجه شده

نظر یک مسیحی است، وی را تشویق کنید تا ایمان خود را با دیگران در میان 

اما اگر معلوم شد که او فردی شکست خورده یا دلسرد شده است، پس در . بگذارد

 .دالقدس یاری بخواهیدعا از روح
 

 پیگیری کنید

دهد، وی را دعوت کنید تا در جلسه صرف نظر از اینکه چه واکنشی نشان می

این مناسبترین کاری است که می. گروه کوچک و تعلیم تک به تک شرکت نماید

 . توانید انجام بدهید
 

 قدرت خدا برای غلبه بر موانع

برای مسیح در زیر ما شش مانعی را که در نگرش فرد نسبت به مؤثر بودن 

برایش بخوانید که خدا در مورد هر مانع . ایموجود دارد، فهرست کرده( بشارت)

ای بنویسید که بیانگر آن باشد که خدا در با کلمات خودتان، جمله. گویدچه می

 .گویدمورد غلبه بر هر مانع چه می

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 27 

 واکنش من کالم خدا موانع

من باید فرد مورد نظرم » 

 «. بشناسمرا بهتر 

 3:و  :: -1::یوحنا 

 :2 -21:11لوقا 

 :1و  1:5اعمال 

 

اگر مردم عالقمند » 

باشند، خودشان به سراغ 

 «. من خواهند آمد

 1::1دوم قرنتیان 

 :21:2یوحنا 

 8::2دوم قرنتیان 

 

های آدمها و موقعیت» 

بخصوصی هستند که 

اجازه هیچگونه گفتگوی 

 «. دهندروحانی را نمی

 25:1کولسیان 

 12:8اعمال 

 1 -2:2اول تسالونیکیان 

 

ترسم که فرد من می» 

مورد نظر رنجیده خاطر 

ممکن است دوستی . شود

 «. وی را از دست بدهم

 11:8اعمال 

 2و  1:1دوم قرنتیان 

 3::2لوقا 

 

کنم که من احساس نمی» 

صالحیت این کار را داشته 

باید کس دیگری با . باشم

 «. او صحبت کند

 ::8قرنتیان دوم 

 13:1متی 

 18::1یوحنا 

 15:8دوم قرنتیان 

 

او عالقه نشان نخواهد » 

او فرد بسیار موفقی . داد

 «. است

 3:::متی 

 8::1دوم قرنتیان 

 8:1:یوحنا 
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 آموزش عملی

 اعتماد به نفس برای در میان گذاشتن با یک دوست

 .را بخوانید 73 -:::21لوقا 

ای استاد، چه باید بکنم تا » : یکی از معلمان شریعت به نزد عیسی آمد و پرسید

عیسی به پرسش وی با بخشی از تورات موسی  «وارث حیات جاودان شوم؟ 

 .مندرج است، بنویسید 23پاسخ او را که در آیه . پاسخ داد
 

.......................................................................................... .............

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

غرضی است به عیسی  اما او برای اینکه نشان دهد آدم بی» : گویدمی 29آیه 

عیسی داستان سامری نیکو را به عنوان مثال  «" همسایه من کیست؟: "گفت

 بر طبق این داستان، چه کسی همسایه شما است؟. کندبرای وی بازگو می

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

 ای باعث شد که مرد سامری به غریبه کمک کند؟چه انگیزه

....................................................................................................... 

. بت کردن و محبت شدن استگویند که بزرگترین نیاز بشر محروانشناسان می

عیسی محبت خود را که بزرگترین همه محبتها است نثار ما کرده، و سپس به ما 

برخی از این افراد غریبه . گوید که محبت او را با دیگران هم در میان بگذاریممی

ایم و تمرین ما آموخته. روندهستند، اما خیلی از آنها هم از نزدیکان ما به شمار می

یم که چگونه ترتیب مالقات با کسی که قبال با کلیسای ما در ارتباط بوده، اکرده

. اکنون بیایید به نحوه در میان نهادن انجیل با یک دوست، نگاهی بیندازیم. بدهیم

های تان فرصتشما برای در میان نهادن انجیل با دوستان و اعضای خانواده

س الزم برای در میان گذاردن مؤثر برای اینکه اعتماد به نف. زیادی در دست دارید

 . انجیل را به دست بیاورید، الزم است تعلیم ببینید و تمرین کنید
 

. دادیمترکیب مالقات ما با دوستانمان بسیار شبیه کاری است که تا کنون انجام می

 . تنها کافی است در آن چند تغییر ضروری بدهیم
Note: The following Lesson is translated from the book Dynamic 
Discipling One-to-One by Dynamic Churches International. This 
is part of Lesson Six. For the complete book of nine lessons in 

www.dynamicchurches.org English go to our website at: 

http://www.dynamicchurches.org/
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 :درس 

 نبرد روحانی

با وجود » : هایی نیز همراه است، اما خدا وعده داده کهرشد روحانی با کشمکش

 «شود  همه این چیزها، به وسیله او که ما را دوست داشت، پیروزی ما کامل می
قرار بر این است که ما در روح رفتار نماییم و با ایمان زندگی . 73:2رومیان 

نابراین کسی که بداند نیکی چیست و نیکی نکند، ب» : گویدمی 3:4:یعقوب . کنیم

بزرگترین دشمن ما شیطان، ! زندگی مسیحی صحنه نبرد است. «گناه کرده است

باشد تا مرتکب گناه شویم و در زندگی از خدا پیوسته سرگرم وسوسه کردن ما می

 . اطاعت نکنیم

 

ای جنگیدن در این درس خواهیم آموخت که شیطان، هرچند شکست خورده، اما بر

خدا از . بر ضد ما یک راهبرد دارد و آن وسوسه کردن ما به ارتکاب گناه است

ها و ترسهای ما آگاه است و هرآنچه که برای غلبه بر وسوسه نیاز داریم وسوسه

 .خواهیم آموخت که چگونه با ایمان زندگی کنیم. را فراهم نموده است

   

 منشأ وسوسه

یعنی شیطان، دنیا، و امیال  –دهد که سه نیرو مقدس چنین توضیح میکتاب

 . زنندوجود دارند که پیوسته بر ضد ما دست به نبرد می -جسمانی

 شیطان

خیلی مهم است که در این نبرد دشمنتان را . بریدشما در نبردی روحانی به سر می

 .را بخوانید :: -2::3مکاشفه . بشناسید

 .........................................................امهایی داده شده است؟ به دشمن چه ن

....................................................................................................... 

 ....................................................................................کند؟ او چه می

 ................................................... 2:1چرا باید هوشیار باشید؟ اول پطرس 

....................................................................................................... 

 ........................... درگیری ما بر ضد چیست؟. را بخوانید 2: -::::افسسیان 

....................................................................................................... 

 ......................................( ......................7:آیه )وسیله دفاعی ما چیست؟ 
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 ( ..............3: -4:آیات )وار نام ببرید اجزای گوناگون زره روحانی را فهرست

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 (3:آیه )خدا چه سالح تهاجمی به ما داده تا آن را بر ضد شیطان به کار ببریم؟ 

....................................................................................................... 

ی انجام با شیطان و نیروهای شریرش داریم، همواره باید چه کار در نبردی که

 ............................................................................( ......2:آیه )بدهیم؟ 

 دنیا

 ....... 3: -1:2:شوند، کدامها هستند؟ اول یوحنا هایی که از دنیا ناشی میوسوسه

........................................................................................... ............

....................................................................................................... 

 ........... 2و  7::م؟ کولسیان شویم، چه باید بکنیها میزمانی که دچار این وسوسه

....................................................................................................... 

ها را داشته باشیم، اما در عین حال فرماید که باید انتظار این آزمایشعیسی می

 ................................... :::77چرا؟ یوحنا . باید شجاعتمان را از دست ندهیم

....................................................................................................... 

 امیال جسمانی

جسم . پولس پس از آنکه به مسیح ایمان آورد، خود را درگیر نبردی روحانی یافت

دانید که می. اش وارد جنگ شده بودتازه مسیحی او بر ضد زندگی( امیال نفسانی)

طبیعت گناه آلود از انجام کارهای خوب عاجز . ماندجسم شما بدون تغییر باقی می

ای که در این ارتباط پیش ارزیابی خدا را در مورد آن قبول کنید و از نقشه. است

 . گذارد پیروی نماییدپایتان می

 

 :::آلودش چه آمده است؟ رومیان نه و گناهگوید که بر سر طبیعت کهپولس می

....................................................................................................... 
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 .................................... 2::2کند؟ غالطیان اکنون چه کسی در ما زندگی می

 ........................................................ 2::جایگاه جدید ما چیست؟ افسسیان 

....................................................................................................... 

 ...................................... 2:و  ::::پس باید چگونه زندگی نماییم؟ رومیان 

....................................................................................................... 

 ..........................................................................؟ 3:و  1:::غالطیان 

 (4:4یوحنا اول )! به خاطر داشته باشید که مسیح در شما، از شیطان قویتر است

 

 های شما آگاه استها و ترسخدا از وسوسه

ای خدا چه وعده. «ترسان مباش » : فرمایدخدا می. را بخوانید 7: -:4:::اشعیا 

 ....................................................................... (::آیه )دهد؟ به شما می

  لحظه ایمان کافی به خدا نداشته باشید؟شود که در این ای باعث میچه دغدغه

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

هایی است که برای تمام مردم  وسوسه» عبارت . را بخوانید :::7:ن اول قرنتیا

 ..................................................برای شما چه معنایی دارد؟  «آید  پیش می

....................................................................................................... 

 کندچگونه خدا ما را هدایت می

 . روح، جان و بدن: وجود شما از سه جزء تشکیل شده است

 (27:1اول تسالونیکیان )

 :در نتیجه پذیرش مسیح

 و  ::9:اول قرنتیان ) تازه شده استالقدس شما به وسیله روحروح  -

 (::7:افسسیان  -

در کنید، روز به روز شما، همچنان که با ایمان زندگی می جان -

 (:::و فیلیپیان  2:7:و دوم قرنتیان  2::2رومیان ) حال تازه شدن است
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تازه شما هم زمانی که به آسمان بروید، در هنگام رستاخیز  بدن -

 (13 -1::42و اول قرنتیان  7::2فیلیپیان ) خواهد شد
 

 کندچگونه خدا ما را هدایت می

 

 

 

 

 

 

 

القدس که در شما ساکن به عنوان مسیحیان، خدا از طریق روح

 .گویداست، با شما سخن می
5 

 

 

 

 

 

 

 

دهید تا هنگامی که با فکر کردن بر طبق کالم خدا، به او اجازه می

(. 2::2رومیان )شود ، ذهنهایتان تازه میرا به دست بگیرد هدایت شما

ذهن تازه شده شما بر احساساتتان اثر گذاشته، محبت، خوشی، آرامش 

را جایگزین ترس و شک و غیره می( 27و  22:1غالطیان )و غیره 

 بدن
 

 جان

 روح

 

 احساسات

 بینایی

بویایی             اراده                ذهن       چشایی  

         

 شنوایی      المسه         

    بویایی   اراده                   ذهن   چشایی  

 شنوایی                 المسه                

          Sound 

حواس )

(پنجگانه
) 

 نتایج اعمال

 خدا

 
 بدن

 جان
 

القدسروح  
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از ) که( گیریدتصمیم می)خواهید در این چارچوب ذهنی، شما می .کند

پنجگانه چشایی، بساوایی، بینایی، شنوایی و  طریق حواس جسمانی

این . شوندکه به اعمال خوب منجر می دست به اقداماتی بزنید (بویایی

القدس قدرت انجامشان را به شما بخشیده، خدا را اعمال، که روح

 . خشنود خواهند ساخت و او را جالل خواهند داد
 

 خواهد ما را نابود کند؟شیطان از چه راهی می
 های پیاپیوسوسه

کند یا از محدوده ایمنی ما را بیرون میشیطان ما را اغوا می( الف

داند که به عنوان افراد انسانی امکان شناسد و میاو ما را می. کشد

 . مجذوب شدن را داریم

. کند تا سرانجام تصمیم به ارتکاب گناه بگیریماو روی ما کار می( ب

تواند ما را گناه وادار سازد؛ تنها می تواند ما را به ارتکابنمیاو 

 .انتخاب با ما است که گناه بکنیم یا گناه نکنیم. وسوسه کند

در جدا کردن ما ، شیطان مکنیهنگامی که گناه کردن را انتخاب می( پ

امر نیز به نوبه خود حس این . شوداز مشارکت با خدا موفق می

 .کندتقصیر و ناراحتی را وارد زندگی ما می
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القدس تواند بر روح ما که روحها است، نمیمنشأ همه بدی شیطان که

 -نظام دنیااز این رو از طریق . تأثیر بگذارددر آن ساکن شده است، 

او ما را وسوسه می. کندعمل می -طمع، قدرت، شهوت، ترس و لذت

، راه نااطاعتی از خدا را انتخاب مانامیال جسمانیتا از طریق کند 

از لذت گناه خاطرات  شوند، چون هنوزنگیخته میحواس ما برا. کنیم

ذهن ما، که در فرایند تازه شدن قرار گرفته، . و عاداتی در ذهن داریم

. کندهای شیطان را باور میهنوز آسیب پذیر است و در مواقعی دروغ

اختیار با ما است که تصمیم بگیریم برای جالل و لذت خودمان زندگی 

اما با انتخاب کردن خودمان، مرتکب . خداکنیم یا برای برای جالل 

این کار ما  البته،. حرمتی خواهیم کردگناه خواهیم شد و به خدا هم بی

 .شیطان را که دشمن خدا است، خشنود خواهد ساخت

  



 35 

Dynamic 

DISCIPLING 

ONE-TO-ONE 

AN OPPORTUNITY 

Most Christians today would like to experience that same 

supernatural, dynamic and fulfilling life that is described in the New 

Testament epistles.  It was not merely performance to them, but an 

invasion of their lives by a new quality of life that they described as 

“Christ living in them”. 

Experiencing this new quality of life is directly related to our response 

to God’s word.  In the parable of the sower, Jesus illustrates that 

people respond to His word in four ways.  Read Matthew 13:3-9 and 

18-23. 

Which soil would you like to represent your life? 

Dynamic Discipling is an opportunity to help you to develop a 

consistent and growing walk with God in the power of the Holy Spirit 

and to learn how to pass it on to someone else. 

WHAT IS DYNAMIC DISCIPLING? 

1. It is a series designed to help you grow in your love for God and  
     for others. 

2. It consists of nine one-to-one training sessions which are 
used by one person to train another who will in turn train 
another person. 

3. We will meet together once a week for one, to one-and-a-
half hours to share, study Biblical principles and pray 
together. 
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WHY ONE-TO-ONE? 

1. Short term one-to-one discipleship is easily reproduced.  (The 
     most effective way to pass on training to another person.) 

2. Almost anyone can do individual training.  A man trains a 
man; a woman trains a woman. 
 

3. It is real potential for you to develop as a leader. 

4. You become more accountable. 

 

5. It helps you become more committed in obedience to Christ as you 
     model effective discipleship. 

6. You will have an opportunity to develop strong Christian 
     relationships. 

 

7. It provides flexibility in scheduling our Dynamic Discipleship times 
     together. 

THE GOALS OF DYNAMIC DISCIPLING ARE TO: 

1. Help you grow in your relationship with God and experience His 
 power.  (Ephesians 3:16, 17) 

2. Help you develop a deeper understanding of God’s Word and 
 strengthen your prayer life. (Psalm 1:2, 3; Colossians 4:2) 

3. Help you develop strong Christian relationships with others.  
 (1 Thessalonians 3:12) 

4. Help answer your questions concerning the Christian life.  
 (Acts 17:11) 

5. Help you gain a good foundation for your life and teach you how to 
 pass it along to another person. (2 Corinthians 5:18) 

WHAT ARE THE QUALIFICATIONS FOR ME TO BE INVOLVED IN 

DYNAMIC DISCIPLING? 

1. A desire to grow in your relationship with Christ. 
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2. A teachable attitude - willingness to learn from and interact with 

other people. 

3. A commitment to attend weekly sessions and to purchase the 
     training manual. 

4. A commitment to complete assignments. 
 

WOULD YOU PRAYERFULLY CONSIDER MAKING THIS 

COMMITMENT TO BE INVOLVED? 

I will call you back on _______________________ for your answer.   
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Dynamic 

BASICS 

LEADERS GUIDE 
You have the rewarding opportunity of helping to establish a young 

Christian’s faith and walk in Jesus Christ.  As they begin A New Life, 

you will have the joy of seeing them grow toward maturity and 

become a true disciple of Jesus Christ.  This is one of the most 

important ministries you can have because it is at the very heart of 

the Great Commission.  In Matthew 28:18-20 it says that we are to 

“go and make disciples”.  It goes on to say how we make disciples 

– “teaching them to obey everything I have commanded you”.  

Christ Himself has authorized your ministry and He has promised to 

be there to empower you.   

The Apostle Paul states this in Colossians 1:28, 29 

“We proclaim him, admonishing and teaching everyone 

with all wisdom, so that we may present everyone perfect 

in Christ.  To this end I labour, struggling with all His 

energy, which so powerfully works in me.” 

Our part is to be diligent in teaching and training our disciples.  God’s 

part is to empower us and to cause growth in the disciple.  He will use 

us as we faithfully do our part. 

GOALS FOR EFFECTIVE FOLLOW-UP 

You will be effective in your times together with this young Christian if 

you clearly understand what it is that you hope to accomplish. 

The goals for these four sessions are: 

1. To help the person understand the basic truths that God’s Word 
teaches us to live by. 

2. To help the person put his/her faith in God’s Word and learning to 
live by God’s principles. 

3. To help the person begin to develop a friendship with you and 
     other Christians. 
4.  To move the person toward maturity and effective service for our 
     Lord as they begin training other people in Dynamic Basics. 
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SETTING UP YOUR FIRST APPOINTMENT 

 

If you had the privilege of sharing the gospel and helping someone 

come to personal faith in Christ as their Saviour, or if you have been 

given the name of someone to follow up, share how a friend helped 

you to grow as a young Christian.  Offer to help them grow.  You 

could say, “I am so happy that you have made this decision.  It is 

important now that you learn to enjoy your new life to the fullest.  

Could we meet together in a few days to go over some truths 

that will help you live your new life in Christ”? 

 

If they agree, set a definite date, time and place to meet.  If they are 

not available for follow-up at this time, try to include them in your Life 

Group or other church activities.  Let the person who gave you their 

name, know of their decision.  Be a friend. Pray for them regularly. 

 
DEVELOPING A GOOD RELATIONSHIP 
A very important element in effective follow-up is the relationship you 

develop.  

 

As a good friend: 

1. Show interest in your disciple: 

- Use their name often, look at them and smile. 

- Ask about their life and interests. 

- Listen.  Respond with interest when they talk. 

- Discover what really concerns them. 

- Be available to meet their needs if possible. 

- Share how Jesus is relevant to their life. 

- Accept them on the basis of love, not performance. 

- Be enthusiastic about new truth they discover. 

- Never show disapproval of any questions or answers. 

- Speak well of others. 
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2. Share your life with your disciple: 

- Share how Jesus is relevant in your life. 

- Be a good example in all things. 

- Be honest about your own needs. 

     - Be open to share how you are applying God's Word. 

- Say that you don't know if you can't answer.  Try to discover 

  the answer together. 

- Demonstrate your confidence in God. 

- Be enthusiastic. 

- Be a friend - spend time together outside your follow-up time. 

  Do things you both enjoy. 

- Pray for your disciple regularly. 

YOUR FOLLOW-UP SESSIONS 

 

Be familiar with each session before you meet together.  For effective 

follow-up, follow this simple outline. 

1. Choose a place to meet that is convenient and free from 
 distractions. 
 
2. Greet each other.  The first time you meet spend time getting 

acquainted.  Ask about family, vocations, etc.  Each week take 
time to show an interest in their life.  Be sure to leave 30 minutes 
to go over the study. 

 
3. Transition into the first session by saying, “I’m glad we could 

meet together and get to know each other.  As a young 
Christian, you will enjoy the things we will be learning.  These 
sheets will help us to talk about the essential issues”.  For the 
following sessions introduce the topic by saying, “This week we 
will be studying (read the title)”.  Share your appreciation of the  
importance of each session. 
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4. Each week bring your completed session and a new session for 
 your disciple. 
 
5. Discuss each point of the session. 
      a. Take turns reading the lesson and the Bible verses.  Verses in 
  parenthesis should only be read if there is a question about the 
  point being made. 
 

b.  You may need to share your Bible in session one but 
encourage your disciple to bring a Bible to each session.  If 
they do not have a Bible arrange to help them get one of their 
own.  Help your disciple to become familiar with the books of 
the Bible.   

 
Show him/her the table of contents and explain how the Bible is 

divided into books, chapters and verses. Be patient; let them find the 

verses on their own if possible. 

c. Stimulate discussion with additional questions such as: 

- What else do you see in this verse? 

- What do you think Jesus meant by ______? 

- How would you say this in your own words? 

- How does this affect us today? 

- Did you learn anything about yourself in this session? 
 

ON YOUR OWN 

Encourage your disciple to complete the brief activities at home to 

reinforce the biblical principles taught in each session. 

 

MEMORY VERSE 

Stress the importance of having God’s Word in their hearts.  Let them 

know that you will be having them repeat it to you from memory next 

session. 

 

CLOSE 

At the end of Sessions 1, 2 and 3 schedule the time for your next 

meeting.  

 

At the end of session 3 have your disciple prepare to share their 

experience of coming to Christ using the TELLING MY STORY 

worksheet.  Arrange an opportunity for them to tell their story to a 

friend.  If their friend receives Jesus Christ then you could meet with 

your disciple as they begin Session One of Dynamic Basics.   
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Your disciple should start passing on Dynamic Basics to 
someone before they themselves go on to Dynamic Discipling. 

At the end of Session 4 read through Dynamic Discipling – An 
Opportunity and challenge them to go on to Dynamic Discipling.  
You could take them on or make arrangements for them to meet 
with a new discipler.  

 

Present the Certificate of Achievement upon completion of Session 

4.  When appropriate, make this presentation at your Life Group 

(Small Group).  

Close in prayer. 
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