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جلسه دوم

چطور آنچه دارم را به او بدهم؟  

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. 

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. 

به نظر شما بشارت دادن به چه معنایی است؟. 	

فکر می کنید چطور می توانیم گنج باارزشی که داریم را به دیگران هم بدهیم؟. 	

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 	
ماه  به  بود که  قدم  انسانی  نخستین  آرمسترانگ،  نیل  آمریکایی  و فضانورد معروف  در سال 1969 مهندس هوافضا 

گذاشت و با وجود اینکه امکانات ارتباطی در آن زمان همانند االن نبود این خبر خوشایند خیلی سریع اعالم و در بین 

مردم پخش شد؛ پس معموال خبر خوش را مخفی نگاه نمی دارند.    

ما در درس قبل بهتر متوجه شدیم در عیسی مسیح چه برکات منحصر به فرد و گرانبهایی را داریم که اطرافیان و دوستان 

غیرمسیحی ما ندارند و می دانیم بشارت حکم و فرمان بزرگ خداوند برای تک تک ماست و باید همانطور که به رایگان 

یافته ایم به رایگان هم بدهیم )متی 8:10(. حاال سوال اینجاست که چطور این خبر خوش نجات بخش یا آنچه را داریم 

به آن ها بدهیم؟                                                         

همانطور که یاد گرفتیم یکی از برکات مهمی که در زندگی افراد مسیحی وجود دارد و فقط عیسی قادر به انجام آن است، 

معجزه ی تولد تازه است! زمانی که نخستین بانک ها تاسیس می شدند، اکثر مردم با وجود آوازه ای که همه جا پیچیده 

بود و تمام مزایای موجود، بالشت ها و خانه ی خود را برای نگه داری اموال خود ترجیح می دادند و مکان امن تر و 

البته مطمئن تری برای نگه داری اموال خود می دانستند؛ تا اینکه عملکرد آن ها را مشاهده و بررسی کردند!

الگوی بی نظیر ما در بشارت عیسی مسیح است؛ هدیه دادن انجیل یا صحبت کردن از کالم خدا بسیار عالی است اما 

به اشتراک گذاشتن کالم خدا نه فقط به آنچه می گوییم، بلکه آنچه انجام می دهیم یا به عبارت دیگر 

زندگی ما نیز بسیار مهم و راهی است برای بشارت؛ البته که قسمتی از بشارت اعالم کردن و گفتن 



خبر خوش است ولی خصوصا برای افرادی که ما را می شناسند زندگی ما قبل از ایمان و بعد از ایمان بسیار، بسیار مهم 

است. در متی باب 5 آیات 13 تا 16 کالم خدا می گوید: »شما نمک جهانید. اّما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد، 

چگونه می توان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایماِل مردم گردد. »شما 

نور جهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده، نتوان پنهان کرد.  هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آن را زیر کاسه ای بنهد، 

بلکه آن را بر چراغدان می گذارد تا نورش بر همۀ آنان که در خانه اند، بتابد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای 

نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است، بستایند.

در آن زمان از نمک نه تنها برای طعم بخشیدن به غذا، بلکه برای نگهداری آنها از گندیدگی  استفاده می شد؛ جهان 

در حالتی هست که مانند گوشت در حال گندیدن است، اما ما مسیحیان مانند نمک می توانیم جلوی این گندیدگی را 

بگیریم. در واقع جهان نمی تواند جلوی فساد و گندیدگی خود را بگیرید، پس مقصود عیسی این بود که این نمک که به 

ما ایمانداران تشبیه شده باید جلوی فساد و گندیدگی جهان را بگیرد. نمکین بودن ما یعنی داشتن صفات و خصوصیاتی 

که در خوشا به حال ها )در چند آیه قبل( به تصویر کشیده شده. اگر می خواهید شهادت یا بشارت موثری داشته باشید، 

همانطور که نمک باید خصوصیت نمکین بودن خود را حفظ کند، باید شباهت خود را به مسیح حفظ کنید. در آیه 16 

عیسی شرح می دهد که این نور اعمال نیکوی ماست و اعمال نیکو توصیف کلی ای است از تمام آنچه ما می گوییم و 

انجام می دهیم. نور ما از کارهایمان می تابد! اگر خوشا به حال ها صفات و خصوصیات ما شاگردان مسیح است، نور 

و نمک مثال هایی هستند در مورد تاثیر ما بر جهان. زندگی ما هرروزه باید نور و نمک  و تاثیر ما به عنوان فرد مسیحی 

بر جهان باید همچون نور و نمک باشد.

)دوم قرنتیان 17:5( در واقع شبیه شدن هرروزه ی ما به عیسی، خلقت تازه ی ما، دیده شدن ثمره روح القدس در ما 

)غالطیان 22:5( و البته تغییر و تبدیل ما و زندگی ماست که از رفتارها، روش ها و عملکردهای قدیم و در کل از زندگی 

قبلی آزاد شدیم، از سالمت روحانی و روانی در رفتار و گفتار برخوداریم؛ برای مثال اگر قبال غیبت می کردیم اما االن حتی 

شنونده ی غیبت دیگری نیستیم، باعث می شود که کنجکاو و مجذوب این شخصیت جدید تبدیل شده بشوند. پس 

مهم ترین و اولین نکته در بشارت دگرگونی زندگی خود ما است.

نکته ی قابل توجه این است که عیسی نحوه اشتراک انجیل را با توجه به اینکه با چه کسی صحبت می کرد تنظیم میکرد 

و با همه یکسان سخن نمی گفت بلکه به آنها، به شخصیت، نیازها، عالیق و... آن ها توجه می کرد. نیازها و شخصیت 

همه شبیه به هم نیستند، پس باید با حکمت خداوند این را در نظر بگیریم که آن شخص چه نیازی دارد و در چه شرایطی 

قرار دارد؛ سپس در مورد تجربه ی شخصی خودمان، مالقات با مسیح و بازتاب آن مالقات و در تایید این تجربه از کالم 

خدا و حقایق کالم خدا و همچنین دعوت خدا برای پذیرش هر انسانی صحبت کنیم.

در یوحنا باب 4 آیه 7 عیسی از روش مورد عالقه ی زن استفاده کرد و در او ایجاد عالقه نمود؛ زن سامری برای بردن 

آب به سر چاه آمده بود و در واقع موضوع آب، موضوع مورد عالقه ی زن سامری بود و مسیح از عالقه ی او نسبت 

به آب استفاده کرد و درباره ی آب زنده با او صحبت کرد، در واقع صحبت در مورد موضوعاتی که مورد عالقه ی شخص 

مقابل یا هر دو طرف است.

در متی باب 19 آیات 16 تا 22 هنگامی که عیسی با جوان ثروتمند مالقات کرد، می دانست او بیش از همه نیاز به رهایی 

از بت امنیت مالی دارد یا در جای دیگر عیسی شمعون پطرس و آندریاس را خواند و گفت: »از پی من آیید که شما را 

صیاد مردمان خواهم ساخت.« او به گونه ای سخن گفت که برای آنها جالب باشد و از حرفه ی خودشان برای تشبیه 

استفاده کرد؛ این کار عالقه و توجه آنها را جلب کرد.



نقش استعدادهایمان در بشارت
از  بسیاری  و  دیگر  دانشجوهای  تحصیل می کرد،  دانشگاه  در  ارشد  در مقطع کارشناسی  )نام مستعار(  سارا  زمانی که 

استادهای برجسته ی او، شیفته شخصیت و رفتارهای او که کامال متفاوت با سایرین بود شدند؛ به حدی که علت آن را 

جویا شدند و او شروع به صحبت کردن در مورد خداوند خود عیسی کرد و از کارهای عظیم او گفت و بشارت انجیل را 

به گوششان رساند. استعداد و توانایی های ما می توانند تاثیر بسیار مهمی را در سبک بشارت هر کدام از ما داشته باشند 

و ما می توانیم با استفاده از قنطار خود نام او را جالل دهیم!

برای مثال اگر نوازنده یا خواننده هستید می توانید با نواختن یا سرودن سرودی برای خداوند و به اشتراک گذاشتن آن 

اینکار را انجام دهید یا حتی با آموزش ساز به دوستانتان آنها را محبت کنید زیرا اعمال ما از روی شفقت می توانند مبنا 

یا سبکی برای بشارت باشند. 

پس از خداوند بخواهید به شما نشان دهد چگونه می توانید با استفاده از استعدادهایتان خبر خوش را به دیگران بدهید 

و همیشه آماده ی بازگو کردن شهادت های خود باشید. 

هر شخصی منحصر به فرد است پس گاهی از روش مستقیم )یوحنا 3:3-5 عیسی و نیقودیموس( و گاهی از روش غیر 

مستقیم )لوقا 2:19-10 عیسی و زکی( برای بشارت استفاده کنید. 

در روز پنتیکاست بعد از آنکه پطرس از روح القدس پر شد حدود 3000 نفر توسط پیام او ایمان آوردند، پس فراموش 

نکنید قبل از همه چیز برای آن شخص و همچنینن برای اینکه خداوند شما را در این مسیر هدایت کند و به شما حکمت 

بدهد تا کلمات مناسب را در زمان و مکان مناسب به کار ببرید دعا کنید یا حتی روزه بگیرید و به کالم قدرتمند خدا 

تکیه کنید.

 ایمان داشته باشید که او خود به شما شهامت، قدرت و قوت الزم را می دهد و به یاد داشته باشید اگر با واکنش های 

منفی رو به رو شدید خسته و دلسرد نشوید.

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.

با توجه به تعلیمی که شنیدید چه تغییری در دیدگاه شما در مورد بشارت ایجاد شد؟ اگر تجربه ای در این زمینه . 	
دارید با سایرین در میان بگذارید.

اگر قرار باشد همین االن به دوست خود بشارت دهید، چگونه این کار را انجام می دهید؟. 	

آیه حفظی : ۵ دقیقه 	
از نوجوانان بخواهید که آیه زیر را به مدت 5 دقیقه به صورت انفرادی خوانده و حفظ کنند. سپس به صورت داوطلبانه 

با صدای بلند از حفظ تکرار کنند.

»شما نمک جهانید. اّما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد، چگونه می توان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید 

جز آنکه بیرون ریخته شود و پایماِل مردم گردد. »شما نور جهانید. شهری را که بر فراز کوهی بنا شده، نتوان پنهان کرد.

متی باب 5 آیات 13 و 14



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.

خداوند راهی بهرم مهیا سازد
جوانه

قدم عملی:  	
در این هفته شخصی که برای آن در دعا بودید را به بیرون دعوت کنید و با توجه به تعلیمی که شنیدید او را محبت کرده، 
زندگی و شخصیت دگرگون شده ی خود را به گونه ای که متوجه تغییرات شما شود به او نشان داده و از شهادات کارهای 

عظیم عیسی در زندگی خود به او بگویید.

بازی : ۱۵ دقیقه 	
از نوجوانان بخواهید تا به شکل دایره در کنار هم بایستند، یک توپ را به نفر اول داده و یک آهنگ پخش کنید. با شروع 
آهنگ نوجوانان باید توپ را به فرد بغلی دست به دست حرکت دهند؛ هنگامی که آهنگ قطع می شود فردی که توپ 

در دست اوست بازنده خواهد بود و از دایره خارج میشود. برنده نوجوانی است که تا انتها در بازی بماند.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nFmOgMvElsc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7aL3qyHBfig

