
ســــــازمان ایالم
 کلیه حقوق محفوظ می باشد.©2023

ســــــازمان ایالم
 کلیه حقوق محفوظ می باشد.©2023



جلسه چهارم

سهم من، سهم خدا 

خوش آمد گویی : ۳دقیقه     	
با نوجوانان ، گرم و صمیمی همراه با لبخند روبرو شوید. اگر شخص جدیدی بعنوان نو ایمان یا مهمان برای اولین بار در 
این جمع حضور داشت، خوشامد مخصوص در نظر گرفته شود. بطور مثال شخص جدید را به نام در جمع معرفی کنید 
و از نوجوانان نیز بخواهید تا خود را یک به یک معرفی کنند و یک نکته قابل توجه و جالب در مورد خودشان با سایرین 

در میان بگذارند. 

پرستش: ۸ -۱۰  دقیقه 	
در این بخش با پرستش به صورت یوتیوب و یا در صورت امکان پرستش الیو نوجوانان را تشویق کنید که با شکرگزاری و 

پرستش جلسه را آغاز کرده و با انتظار و اشتیاق از کالم خدا بشنوند.

چون ریزد باران روح تو
تو اینجایی در میان ما

از یکدیگر می شنویم : ۱۰ دقیقه 	
با طرح چند سوال از نوجوانان  آنها را برای تعلیم آماده کنید، از آنها بخواهید به سواالت زیر جواب بدهند. بهتر است 

که همه در پاسخ به سواالت مشارکت داشته باشند. 

دفعه ی آخری که با دوست یا آشنایی در مدرسه یا سوشیال مدیا درباره مسیحیت صحبت کردید یا از شما در این . 	
رابطه پرسیدند چه زمانی بود؟ شما چه جوابی دادین و چه پاسخی دریافت کردید ؟

اگر در سوشیال مدیا از شما درباره مسیحیت بپرسند چطور جواب میدهید؟. 	

تصور کنید وقتی در رابطه با مسیحیت صحبت می کنید، شخصی شروع به مخالفت با شما می کند؛ در این مواقع . 	
واکنش شما چیست و تا کجا پیش میروید؟ 

جهت اطالع مربی: به یاد داشته باشیم که جوی را در جلسه ایجاد کنیم تا نوجوانان بتوانند به راحتی صحبت کنند،و 
حتی کسانی که صحبت نمی کنند را تشویق کنیم تا در این بحث و گفتگو شرکت کنند تا صدای آنها هم شنیده شود  برای 

مثال: ) اسم یکی از نوجوانان که صحبت نمی کند را ببرید و از او بخواهید تا در این مورد نظرش را بیان کن( تا در این 

مشارکت فعالیت داشته باشد.

تعلیم : ۲۰ دقیقه 	
وقتی موقعیتی پیش می آید که با دیگران درباره مسیحیت صحبت می کنیم، عزیزان بسیار مهم است بدانیم که مرزهای ما 

کجاست و در حقیقت چه سهمی برای ماست و چه سهمی برای خداست.

آیا در بین شما کسی هست که تا بحال بذری کاشته باشه یا تابحال از نزدیک زمین کشاورزی را دیده اید؟

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xql53jq5G1Y&t=2s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m0O7ypdPzQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H9dNxT34rTo


خوب به این تصویر نگاه کنید 

یک بذر وقتی که کاشته میشود فورا از خاک بیرون نمی 

آید، بلکه ابتدا مراحلی را در داخل خاک میگذراند که با 

چشم و از سطح خاک دیده نمیشود؛ در واقع کسی که 

این بذر داخل خاک میگذارد 

اتفاق  نمیداند چه  اصال  و  میماند  منتظر  روزها  و  روزها 

بزرگی دارد در اعماق زمین می افتد، ولی او سهم خودش 

را برای اینکار که کاشتن بذر است انجام داده و یک  صبح 

زیبا  بعد از روزها انتظار این صحنه را میبیند که بذر کاشته 

شده ی او جوانه زده!

چه شادی بزرگی رویش جوانه ها اما یه حقیقت وجود 

داره عزیزان بعضی بذر ها هم هستند بعد روزها انتظار 

هرگز از خاک بیرون نمی آیند  و هرگز جوانه نمی زنند و 

کشاورز اینو خوب می دونه و در هر صورت بکارش ادامه 

میده چون سهم خودش می دونه که کاشتن بذر هاست 

نه رویش آنها 

بیاید باهم قسمتی از کالم خدا رو بخونیم از کتاب اول 

قرنتیان باب ۳ آیات شش و هفت 

عزیزانم در واقع صحبت کردن درباره خدا با مردم درست 

درمیون گذاشتن کالم  ما  سهم  بذر  همین  مثل کاشتن 

انتظار مثل کشاورز روزها  خداست و بعد در سکوت و 

او هم خدا رو  تا  برای دوستمون  و روزها  دعا کردن  

بشناسه و ایمان بیاره پس این چه کار مهم و حیاتی 

عمل  برای  دعا  در  ما  که  است 



حیرت انگیز خداوند در قلب و جان دوستمون منتظر بمانیم؛ اما همانطور که گفتیم همه ی بذرها جوانه نمی زنند پس 

خیلی خیلی مهم است که ما درست عمل کنیم، اما چطور؟

عزیزانم در واقع تمامی مردم از لحاظ گرفتن پیام در دو مرحله متفاوت هستند:  

 کسانی که قلب آنها نسبت به پیغام انجیل در مراحل بسته است.. 	

کسانی که قلب آنها نسبت به پیغام انجیل در مراحل باز است.. 	

دلیلی که از کلمه مراحل استفاده میکنیم این است که قلب بسته و باز انسان ها نیز متفاوت است. بعضی از قلب ها 

خیلی باز هستند، بعضی از قلب ها کمی باز هستند. بعضی از قلب ها خیلی بسته می باشند، بعضی از قلب ها کمی بسته            

می باشند. این مراحل باز یا بسته بودن قلب افراد بستگی به شرایط مختلفی مثل شرایط روحانی، جسمی، زمانی، مکانی 

و یا چالش های خود شخص دارد.

در اینجا یک فضای ده دقیقه ای برای گفتگو و تبادل نظر، بصورت کارگاه ایجاد شود و این سواالت با عزیزان مطرح شود.

گفتگو : ۱۰ دقیقه 	
در این بخش میتوانید نوجوانان را در گروه های چند نفره تقسیم کنید و آنها در گروه ها به سواالت پاسخ داده و در نهایت 

یک نفر به عنوان  نماینده، نقطه نظرات را با سایرین به اشتراک بگذارد.

 لطفا جدولی کشیده شود در دو ستون، که ستون اول ویژگی افراد با قلب باز و ستون دوم ویژگی افراد با قلب بسته باشد 

و هر گروه نظرات نهایی خودشان را در این ستون ها بنویسند.

به نظر شما یا بر اساس تجربه ای که تا به امروز در بشارت داشته اید افرادی که در مراحل قلب باز بوده اند چه  . 	
ویژگی هایی دارند ؟

ه نظر شما یا بر اساس تجربه ای که تا به امروز در بشارت داشته اید افرادی که در مراحل قلب بسته بوده اند چه  . 	
ویژگی هایی دارند ؟

با این پاسخ ها ادامه تعلیم رو جمع بندی و کامل میکنیم

نمایش جدول شماره یک



اما ۵ راهکار زیر) که سهم ماست در مواجهه با  وضعیت قلبی مردم(  برای کاشت بذر :

اول. دعاکنیم
اول برای دوستی که میخواهیم با او صحبت کنیم دعا کنیم و برای کاشتن بذر کالم در قلبش  از روح القدس هدایت 

بخواهیم.  در هر موقعیتی حساس به صدای روح القدس باشیم. بعضی اوقات خدا آیه ای از کالم  را به یاد ما می آورد، 

یا موقعیتی برای شروع صحبت فراهم می کند؛ هدایت مان توسط روح خدا و شروع با دعا بسیار مهم است و به این 

معناست که ما سهم خدا را پذیرفته ایم و به او اجازه عمل میدهیم و همین مهمترین قسمت مواجه شدن با قلب 

های مردم است.

دوم. گوش بدهیم
 شخص مقابل ما هر قلبی داشته باشد موقع بشارت به او هم گوش دادن خیلی مهم است تا او هم صحبت کند. همین 

احترام و محبت در ذهن طرف مقابل ما باقی میماند و برای اغلب آدمها با ارزش است. ما صحبت را شروع میکنیم 

بعدبیشتر اجازه میدهیم شخص صحبت کند. 

سوم. با دقت به صحبتهای طرف مقابل گوش بدهید 
ببینید از چه  کلماتی استفاده میکند: کتابی، عامیانه...، آیا لحن صدای شخص عجله دارد یا... توجه  به پیش زمینه 

فرهنگی شخص یا مکان و شهری که در آن بشارت میدهیم بسیار مهم است؛ وقتی با دقت گوش بدهیم میتوانیم کلمات 

و راه درست برای ایجاد ارتباط قوی تر و یافتن فرصتی برای کاشتن بذر کالم پیدا کنیم.

چهارم. نگاه کنیم 
به چشم های شخص نگاه کنیم. چشم شخص دریچه قلب اوست. وضعیت قلب شخص بر چهره او تاثیر می گذارد: دل 

شادمان، چهره را شاداب می سازد امثال ۱۵ :۱۳

با نگاه کردن میتوانیم شرایط روحی و وضعیت شخص را متوجه بشویم؛ آیا ناراحت است؟ خوشحال است؟ عجله دارد؟  

البته نگاه کردن نباید با قضاوت باشد، بلکه برای این است که با شخص آشنایی پیدا کنیم و نقطه  مشترک با او پیدا کنیم 

تا رابطه ای با او ایجاد کنیم. 

پنجم. سوال مفید کنیم
  با توجه به آنچه گوش داده ایم و آنچه در مورد شخص دیده ایم می توانیم سواالت درست بپرسیم. سوال باید کوتاه 

باشد و باعث شروع یک مکالمه بشود قبل از پرسیدن سوال می توانیم خود را معرفی کنیم و یا اطالعاتی در مورد خود 

به شخص بدهیم، فضا را برای پرسیدن سوال آماده کنیم و فراموش نکنیم خیلی شخصی نباشد!

پبشنهاد  :مربی عزیز در این قسمت با توجه به تمرین عملی خواسته شده بهتر این است که از نوجوان بخواهیم بخش 

های این تعلیم را با دوست یا شخصی که همجنس خودش است انجام دهد.

خب ما بذر را کاشتیم، در فرصتی که یافتیم شهادت زندگی و یا بشارت کالم خدا را درمیان گذاشتیم و حاال بعد از کاشتن 

بذر سهم خدا شروع می شود. وضعیت قلبی انسان ها در دست خداوند می باشد و او قادر است که وضعیت قلبی آنها 

را عوض نماید اما سهم ما و انتظار ما برای رویش جوانه هم بسیار مهم و حیاتی است؛ اما چطور انتظار بکشیم؟

و  بکشیم  انتظار  درستی  به  بذر  از کاشت  بعد  میتوانیم  چگونه  نگاه کنیم که  راهکار  چند  به  هم  با  توانیم  می  اکنون 

مخاطبینمان را با هر قلبی محبت کنیم.



نمایش جدول شماره دو

در آخر عزیزانم بذری که شما می  کارید و با دعا انتظار می کشید شاید نه امروز و ماه های آینده بلکه سال های سال بعد برای 

خداوند جوانه بزند و ثمر بیاورد اما مهم و حیاتی این است که همه ی ما سهم خودمان را انجام بدهیم.

آیه حفظی : ۵ دقیقه 	
اّما چنانکه کتاب مقّدس می گوید:

»آنچه را كه هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده

و به خاطر انسانی خطور نكرده است،

خدا برای دوستداران خود مهّیا نموده است.«

اول قرنتیان باب 2 آیه 9

قدم عملی:  	
دعوت دوست خود به جلسه نوجوانان هفته آینده و همچنان به دعا کردن برای نرم شدن قلب دوست خود ادامه دهند.

بازی : ۱۵ دقیقه 	

بازی من کیستم
یک نفر داوطلب شده و چشمانش را می بندیم سپس شخصی از دوستانش بدون گفتن کلمه ای مقابل او می نشیند و شخصی 

که چشمانش بسته تنها با لمس کردن صورتش باید حدس بزند که او چه شخصی است فقط سه تا حدس می تواند بزند و 

شخصی که مقابل او نشسته چه کسی است.


