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جلسه سوم

پیش به سوی هر گوشه جهان

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.

جوانه
سخن بگو ای خداوند

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 آخرین باری که یک خبر خیلی خوب و غافل گیر کننده دریافت کرده اید فکر کنید چه احساسی داشتید ؟. 	

وقتی در دعا از خداوند خواستید که خانواده ی شما را مالقات کند و شاهد این بوده اید که قلبش را به مسیح . 	
داده است چه احساسی داشته اید ؟

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 	
در این درس میخواهیم بدانیم که چطور میتوانیم نه تنها با صحبت از کالم خدا بلکه با اعمال و رفتارمان ،با استعدادها و 

عطایای که خداوند به ما بخشیده است بتوانیم انجیل سالمتی را به خانواده ،دوستان ،جامعه و دنیای اطرافمان اعالم کنیم .

و  به خانواده  از مسیح  و  است  عادی شده  ما  و برای  ایم  انجیل عادت کرده  به شنیدن خبر خوش  ما  آنقدر همه ی 

اطرافیانمان گفته ایم که همه چیز برای ما خیلی معمولی شده است اما با این درس میخواهیم نگاهی تازه داشته باشیم 

به اینکه خداوند نه فقط از طریق کالم ما بلکه توست استعدادهای شخصی ما و عطایای ما میخواهد به صورت 

عملی به دنیای اطرافمان مسیح را معرفی کند .بدانیم که عیسی مسیح مارا نجات داد و به ما حیات 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9yzfenSgUCM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m0O7ypdPzQU&feature=youtu.be


تازه بخشید تا بتوانیم دیگران را به این سفر شیرین دعوت کنیم تا نه تنها زندگی پس از مرگ ما با عیسی مسیح باشد 

بلکه در این دنیا با تغییر زندگی ما و شخصیت ما دنیا جور دیگری باشد .

چند راهکار ساده و بسیار مهم است که به ما این قدرت را میدهد که بتوانیم به صورت جدی و حرفه ای و با اشتیاق 

همان طور که به نزدیکان و خانواده ی خودمان انجیل سالمتی را معرفی کردیم بتوانیم با دنیا این خبر خوش را برسانیم 

در ابتدا بدانیم که این قدرت از ما نیست و فقطو فقط ما دستان خدا و همکاران او در زمین هستیم و بدانیم که . 	
تمام قدرت بر شانه های او استوار است پس نترسیدم و با قوت روح او به جلو برویم اوست که ما را قدرت میدهد .

قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می بخشد. 

فیلیپیان باب ۴ آیه ی ۱۳ 

دعا کنیم که مسح خدا بر ما باشد تا هر کاری را با هدایت او انجام دهیم ،روح خدا در ما است ،و مارا به سمت جای . 	

که باید برویم کامال راهنمای میکند .

»روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را 

به نابینایان اعالم کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، 

لوقا باب ۴ آیه ۱۸ 

اّما چون روح القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود، در اورشلیم و تمامی یهودیه و ساِمرِه 

و تا دورترین نقاط جهان.« 

اعمال باب ۱ آیه ی ۸ 

پیوسته دعا کنیم خداوند قلب های افراد را آماده کند تا وقتی مارا میبیینند زندگی ما و رفتار ما بتواند مسیح را . 	
بشارت دهد .

پیوسته دعا کنید؛ 

۱تسالونیکیان باب ۵ ایه ی ۱۷ 

در کالم خدا بیشتر و بیشتر تعمق کنیم تا بتوانیم نه تنها شنونده بلکه عمل کننده ی کالم او باشیم تا به واسطه ی . 	
خواندن کالم خدا زندگی ما نو شود ،با خواندن کالم خدا افکار ما ،طریق زندگی ما ،و شخصیت ما تغییر می کند.باید 

طرز فکر شما نو شود، 

َاِفسسیان باب ۴ آیه ی ۲۳

در کالم خدا می خوانیم که عیسی مسیح به واسطه ی روح به کنیسه ها می رفت و تعلیم میداد و با این تعلیم همه او را 

تحسین میکردند . امروز ما هم  میتوانیم به واسطه ی روح و حکمتی که خدا می دهد بر این زمین زندگی کنیم و زندگی 

دیگران را به سمت نور ببریم . خداوند میخواهد که ما بر روی زمین نمونه باشیم و باعث نجات دیگران شویم .

عیسی به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سرتاسر آن نواحی پیچید. او در کنیسه های ایشان تعلیم می داد، و 

همه وی را می ستودند. 

لوقا باب ۴ آیه ی ۱۴تا ۱۵ 

ما افراد مشهور در دنیا که زندگی و قلبشان را به مسیح داده اند را داریم میبینیم و میشنویم که این افراد در جای که 

هستند دارند به دنیا عیسی را معرفی میکنند. افراد خیری که  خداوند به آنها رویا ها بخشیده تا بتوانند نوجوانان و 

جوانان را خدمت کنند

مانند افرادی که میدانیم امروز با برپایی آکادمی فوتبال در شهر های مختلف ترکیه از طریق استعدادی که خدا به آنها 

داده بیش از ۷۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان که مسیح را نمی شناسند را خدمت میکنند .

چند مثال از افرادی که همه ی ما حتما میشناسیم برایتان اینجا آورده ایم که بدانید بشارت فقط به 



زبان نیست بلکه با خدماتمان  سرمایه گذاری های ما  ،شغلمان ،تحصیالتمان و تمام استعداد ها و عطایای ما است .

برای مثال :
آقای مل گیبسون بازیگر ،کارگردان بسیار معروف هالیوود ی که به واسطه ی هنری که داشتند با ساخت فیلم مصائب 

مسیح چقدر معروف تر شدند و خیلی از افراد دنیا به واسطه ی دیدن این فیلم به عیسی مسیح ایمان آوردند . ایشان در 

مصاحبه ی گفتند که ازطرف خیلی از بازیگران و کارگردانان طرد شدند اما بسیاری هم اورا تحسین کردند و ثمرات بسیار 

عالی ازاین کار دیدند .

جیمز کاویزل
جیمز کاویزل بازیگر فیلم مصائب مسیح در یک مصاحبه ی گفتند که بارها مل گیبسون به من هشدار داد که اگر در این 

فیلم بازی کنی خیلی از افراد هرگز با تو در هالیوود کار نخواهند کرد اما او می گوید من در جواب مل گفتم می خواهم 

به عیسی مسیح در این کار دین خودم را ادا کنم ،ما باید هر روزه صلیب خودمان را در آغوش بکشیم و حمل کنیم 

،من میخواهم در این نقش مردم نه من را بلکه مسیح عیسی را ببینند و بشناسند این اعتقاد من است پس بیایم باهم 

رسالتمان را به انجام برسانیم .

جاستین بیبر جز خواننده های مطرح دنیا میگوید : همیشه فکر میکردم که با ازدواج قرار است همه  مشکالت من حل 

شود و از نظر عاطفی همه چیز درست شود اما این طور نبود زمانی که فهمیدم خدا محبت است زندگی ام تغییر کرد 

رابطه ام با عیسی مسیح شفا پیدا کرد و متوجه شدم که خداوند گناهان مرا بخشیده است و االن همیشه در دعا با او 

رابطه برقرار میکنم .

سوگند
سوگند خواننده و شاعر رپ  مطرح ایرانی است در مصاحبه ی با یکی از برادران ما در مسیح میگوید با ایمان آوردن به 

عیسی مسیح زندگی من ،اهداف من ،و شخصیت من هر روز بیشتر و بیشتر عوض شد و امروز برای خداوند مثل نور 

و نمک می درخشد.

خواننده ی دیگری داریم به نام خانوم حلن که ایشان نیز با سرود ها ی پرستشی خداوند را بشارت می دهند .

ما سرمایه گذاران بسیار بزرگی داریم که با خدمات عملی که انجام میدهند خیلی از کودکان بی سرپرست را در تحصیل 

هدایت میکنند .

گفتگو : ۱۰ دقیقه 	
در آخر اینکه ما بدانیم در این دنیا ما میتوانیم به عنوان مسیحیان با خدماتمان عیسی مسیح را جالل دهیم و بدانیم که 

هیچ کدام از کارها و خدماتی که انجام می دهیم بی فایده نیست و خدا میبیند و عمل خواهد کرد .

امروز ما چه چیزی داریم که به دیگری بدهیم ؟

آیا فکر میکنید استعدادی دارید که از طریق آن عیسی را خدمت کنید ؟

ما میتوانیم به واسطه ی زبان فارسی ،ترکی و هر زبان دیگری افراد را خدمت کنیم .

میتوانیم به کسانی که سواد ندارند کمکشان کنیم .

اگر در موسیقی شما استعدادی دارید میتوانید ازاین طریق افراد را خدمت کنید و به آنها این ساز را یاد بدهید .



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

با صدای بلند از حفظ تکرار کنند.

پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید 

َمّتی باب ۲۸ آیه ی۱۹

قدم عملی:  	
در صفحه اینستاگرام خود هایالیتی از خبر خوش درست کنید و از کالم و برکات خود آنجا قرار دهید و یا به یک شخص 

از خانواده خود مستقیم پیام دهید و خبر خوش را به او اعالم کنید.

بازی : ۱۵ دقیقه 	

بازی نخند:
این بازی به جدیت خاصی نیاز دارد. اگر شما شوخ طبعی زیادی دارید و نمی توانید خنده را از خود دور کنید بهتر است 
دور این بازی را خط بکشید. نحوه انجام این بازی به این صورت است که در ابتدا افراد به صورت دایره وار می نشینند 
و هر فرد شرکت کننده به نوبت باید به صورت فردی که در کنار دستش نشسته است، نگاه کند و او را با ادا و اطورا 
بخنداند. اگر آن شخص بخندد بازی را می بازد. کسی در این بازی برنده تلقی می شود که در طول بازی حتی لبخند هم 
نزند. این بازی اگرچه ساده است، اما با انجام دادن آن شاید یک دل سیر بخندید. پس پیشنهاد می کنیم حتی یک بار 

هم که شده، انجامش دهید.


