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جلسه چهارم

کاشته شد تا ثمره بیاوریم

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. 

بازی : ۱۵-۲۰ دقیقه
بازی سایکو

در ایـن بـازی یـک نفـر به عنـوان روانشـناس انتخاب شـده و جمـع را ترک می کند. سـایر افـراد باید بـا انتخاب یـک ویژگی 

بـه صـورت توافقـی ماننـد تـرس از ارتفـاع، تـرس از تاریکـی و غیـره از روانشـناس بخواهند که چـه خصوصیتـی را انتخاب 

کرده انـد. روانشـناس بـا پرسـیدن سـوال های مختلـف بایـد در زمـان تعیین شـده به جواب برسـد

پخش ویدئو : ۵ دقیقه
فضای مناسبی را آماده کنید تا بتوانید در کنار نوجوانان این ویدئو را ببینید  

این کلیپ  در مورد کار یک کشاورز و تاثیر کار او بر زندگی  انسان ها می باشد  
ویدیو

از یکدیگر می شنویم )پیش درآمدی بر تعلیم( : ۵-۱۰ دقیقه

بـا طـرح چنـد سـوال از نوجوانـان  آنهـا را بـرای تعلیـم آمـاده کنیـد، از آنهـا بخواهیـد به سـواالت زیر جـواب بدهنـد. بهتر 

ست  ا

که همه در پاسخ به سواالت مشارکت داشته باشند. 

کشاورز کیست و کشاورزی چیست؟. 	

چطور می توان یک زمین را برای کاشت یک بذر خوب  آماده کرد؟. 	

کشـاورز یـا برزگـر بـه فردی گفته می شـود کـه برای تولیـد محصول و بهـره بـرداری از آن محصـول به کشـت و کار بر روی 

زمین می پـردازد.

 در واقع ، کشاورزی علم و هنر کشت گیاهان برای محصول دهی فراوان می باشد.

جهـت اطـاع مربـی: بـه یـاد داشـته باشـیم کـه جـوی را در جلسـه ایجـاد کنیـم تـا نوجوانـان بتواننـد بـه راحتـی صحبـت 
کننـد،و حتـی کسـانی کـه صحبـت نمـی کننـد را تشـویق کنیـم تـا در ایـن بحـث و گفتگـو شـرکت کننـد تـا صـدای آنهـا هـم 

شـنیده شـود  بـرای مثـال: ) اسـم یکـی از نوجوانان کـه صحبت نمی کنـد را ببریـد و از او بخواهیـد تا در این مـورد نظرش 

را بیـان کـن( تـا در ایـن مشـارکت فعالیت داشـته باشـد.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vGgVPfx0mqw
https://www.aparat.com/v/uYkOl/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2_%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%25


تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه
بعد از گفتگو در رابطه با سوال ها و شنیدن نظر همه نوجوانان ، با هم قسمتی از کتاب متی باب ۱۳ آیات ۱تا ۲۳ مطالعه کنید .

 مثـل برزگر یکی از معروفترین مثل هایی اسـت که عیسـی مسـیح برای بیان ملکـوت خداوند و کار ایمانـداران در این ملکوت و 

واکنـش همـه  انسـانها  و لـزوم همـکاری بین آنکه بـذر کالم خدا را می پاشـد و آنکه آن را می پذیـرد تاکید می کند.

زمانـی کـه  کشـاورز بـه مزرعـه میرود تا  بذرهایـی قیمتی و با ارزش خـود  را بکارد. او از قبل مطمئن  هسـت کـه زمین  و خاک 

مزرعـه آمـاده هسـت تـا  دانه را در خود بپذیرد،  پس قبل از کاشـت ،کشـاورز و کارگران او  وارد عمل می شـوند، ابتدا سـنگهای 

پراکنـده در زمیـن را برداشـته  و خارهـای رشـد کـرده در زمیـن را کنده و خـاک را زیر و رو می کننـد  تا زمین آماده بـرای  پذیرفتن 

دانـه باشـد، بعـد دانـه را در دل خاک کاشـته و از او مراقبت می کند و منتظر مانده ، تا  بذر در زمان مناسـب ثمـره فراوان بیاورد  

پـس اگـر بـذر، در زمیـن و خـاک مناسـب کاشـته نشـود و از  آن مراقبت نشـود و نسـبت به آن بـی توجهی شـود، آن بـذر از بین 

رفتـه و در واقـع  بـی نتیجـه و بـی ثمر می شـود .

پـس هـر زمینی،)افـکار و قلـب شـخص شـنونده ( نسـبت بـه شـرایطی کـه در آن قـرار دارد مـی توانـد  متفـاوت باشـد ، و زمان و 

شـرایط خـاص نیـاز هسـت تـا  بـذر) کالم (بتوانـد در آن رشـد کند و ثمـر بدهد.

بـه طـور مثـال: بذرگنـدم بایـد کاشـته شـود و بـه او اجـازه دهیم کـه شـرایطی کـه در آن قـرار دارد، ماهیـت او را تبدیل کنـد، ابتدا  

بـذر در دل تاریـک زمیـن قرار می گیرد  و شـروع به ریشـه زدن  می کند، بعد جوانه ،بعد سـاقه و بعد خوشـه مـی دهد. در همه 

ایـن مراحـل مـا شـاهد  ایـن هسـتیم  که  بـذر در حال تـالش  و همکاری برای  رشـد و ثمـر دادن هسـت و این زمان بر اسـت.

و هـر شـخصی نیـز، بر حسـب نوع شـخصیت و ویژگـی کـه دارد می تواند به رشـد بـذر کالم در زندگی ایمانـی خود اثر بگـذارد، ما 

بـر حسـب محبـت و وفـاداری خود نسـبت به کالم خدا در رشـد به خدا پاسـخ مـی دهیم .

وقتـی مـا بـه کالم خـدا توجـه کنیـم و آن را با قلبی مشـتاق و آماده بـه دقت بشـنویم و به آن گـوش  دهیم و به ذهن بسـپاریم  

شـرایطی را مهیـا مـی کنیـم تا ایـن بذر نیکو، یعنی بـذر کالم  که بذری غیـر فانی و ابدی اسـت در زمین قلب ما ثمـره نیکو و پربار 

به همراه خود داشـته باشـد.

 بایـد ایـن را هـم  بدانیـم کـه بذرهایـی هم هسـتند، در این دنیا کـه کنار بذر هـای نیکو در زمین قلب ما کاشـته می شـوند ، مثل 

بـذر دروغ ،فریـب، مشـغولیت هـای فکـری و ذهنی ،تـرس ها و مشـکالت و حواس پرتی ها  نسـبت به شـنیدن کالم ،که باعث 

مـی شـوند کـه بـذر نیکـو در زمیـن قلب ما تحـت تاثیر آنها قـرار گرفته و رشـد خوبی نداشـته باشـد زیرا ، ثمـره آن بذر هـای فانی 

علـف هـای هـرزی اسـت ،کـه باعـث مـی شـود  بـذر نیکـو شـرایط مناسـب بـرای رشـد را نداشـته باشـد.  پـس مـا بایـد مراقب و 

هوشـیار باشـیم و از بـذر نیکـوی کالم خـدا ، که در زمین قلب ما کاشـته شـده اسـت مراقبت کنیـم و به دقت بـه کالم خدا گوش 

فـرا دهیـم و کالم خـدا را بخاطـر بسـپاریم  و به خـدا و کالم اونزدیک شـده و هر روزه به او بچسـبیم.

همانطور که کالم خدا در یعقوب می فرماید.

»به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد. « يعقوب ۴ :۸ 

سخنی با نوجوانان
گاهـی اوقـات نسـبت بـه شـرایط زندگی احسـاس می کنیم کـه در جـای ، تاریک از زندگیمـان  قرار گرفتـه ایم  و فکر مـی کنیم که، 

دفـن شـده ایـم، امـا در واقـع ما کاشـته شـده ایم برای جوانـه زدن و رشـد کردن، مثل بـذر کالم خدا؛ فقط نیاز هسـت کـه از کالم 

خـدا و روح القـدس و کلیسـا تغذیه بشـویم تا بتوانیم  ثمرات کاشـته شـده   کالم خـدا را در زندگیمان برداشـت کنیم

گفتگو :
از نوجوانان بخواهید در دو گروه مشخص شده  به سوال های زیر بر حسب تعلیمی که گرفته اند  پاسخ دهند.

گوش  دادن  به  كالم  خدا و پذیرفتن  و عمل  نمودن  به  آن  در زندگی من  چه  جایی دارد؟	 

چگونه  سعی میكنم  زمین  قلب  خود را بیشتر برای پذیرفتن  كالم  خدا آماده  سازم  تا ثمر بهتر و بیشتری آورم ؟	 



نتیجه گیری :
بیاید با هم نگاهی کوتاه به زندگی وشخصیت سموئیل نبی در کتاب مقدس و اهمیت داشتن قلبی  آماده  و گوشی شنوا برای  

شنیدن کالم خدا و ثمر دهی آن داشته باشیم. 
اول سموئیل باب۳ آیه 	 تا ۰	 و آیه  ۹	 تا ۰	

 ما هم به عنوان یک شخص ایماندار باید در یک مشارکت همیشگی با کالم خدا و روح القدس باشیم زیرا زمانی که ما کالم خدا 
را میپذیرم آن وقت است که  قوت و محبت خدا  توسط روح القدس می آید و بذر کالم را در زمین قلب  ما رشد می دهد 
، و در نتیجه کالم می تواند در ما ثمر بیاورد و ماهم سموئیل هایی باشیم ،که کالم خدا را به خوبی می شنود و در محبت و 

وفاداری در آن عمل کرده و رشد نموده  وآماده برای گفتن ) ای خداوند بفرما زیرا که بنده تو می شنود(.

تعمقی بر تعلیم و جمله طایی: ۱۵-۲۰ دقیقه
از نوجـوان بخواهیـد کـه بـر تعلیـم امـروز تعمـق کند بـا توجه بـه آموخته هـای امـروز آن را در قالب یـک جمله با سـایرین در 

میـان بگذارند.

آیه کلیدی : یعقوب باب ۴ آیه ۸

قدم عملی: ۱۰ دقیقه
از نوجوانان بخواهید در هفته پیش رو  کالم خدا را با 

درگیر  کردن قلب و ذهن، با دقت گوش کنند،. 	

با تمرکز. وبا ایمان گوش کنند، . 	

مطیعانه.بدون غرض ورزی گوش کنند، . ۳

فداکارانه و باسرسپردگی.با اشتیاق گوش کنند. 	

در روح.با حساسیت ، شکرگزارانه گوش کنید. 	

دعا وپرستش: ۸ -۱۰ دقیقه
بر وعده هایت

کام تو برای پاهایم چراغ است

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=enB96btEJtw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VsNhrgzJcr0

