ســــــازمان ایالم
کلیه حقوق محفوظ می باشد2021©.

جلسه اول

پیدا شدیم تا پیدا کنیم
خوش آمد گویی ۳ :دقیقه
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  ۲۰-۱۵ :دقیقه
در این بازی نوجوانان به گروههای  ۴الی  ۵نفره تقسیم میشوند ،سپس  ۴عدد لیوان یک بار مصرف که تا نصفه پر از آب
هست برای هر تیم روی میز قرار داده میشود؛ تمام اعضای تیم تک به تک نوبتی بعد از نوشیدن آب درون لیوانها باید
لیوانها را به صورت برعکس در لبهی میز قرار داده و سعی کنند با دست لیوانها را برگردانند به صورتی که لیوانها درست
روی میز قرار گیرند؛ هر تیمی که تمام اعضای گروهش زودتر موفق به انجام این کار شوند برندهی بازی خواهد بود.
از یکدیگر می شنویم (پیش درآمدی بر تعلیم)  ۱۰-۵ :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.
1 .آیا تا به حال زمانی که سن کمتری داشته اید برای لحظات یا دقایقی گم شده اید؟ ( اگر جواب کسی بله بود از او
بپرسید که در آن لحظات که شاید ترسیده و غمگین بوده اند امیدشان به چه چیزی بوده است)؟
2 .به نظر شما آیا گم شدن فقط فیزیکی است؟)گمشدن فیزیکی در اینجا به معنی گمشدن شیئ و یا خود شخص از
لحاظ جا و مکان میباشد)
لطفا پس از اتمام سوال و جواب ها از یکی از نوجوانان بخواهید مثل گوسفند گمشده در لوقا باب ۱۵آیه  ۱تا ۷را شمرده
و با دقت بخواند .
(به نوجوانان توضیح دهید که عیسی مسیح ،برای درک راحت تر افرادی که با هر فرهنگ و سوادی در آنجا حاضر
بودند ،با مثال ها با آنها صحبت میکرد)
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  ۲۰-۱۵ :دقیقه
در این سری تعالیم ما در نظر داریم تا مثل های عیسی مسیح را از این بعد نگاه کنیم که آنها چگونه به ما (امید) خواهند داد.
اما چه نکته مثبتی در کلمه گمشده است که میتواند برای ما امید بخش باشد ؟
یکی از آیه های کالم خدا به من و تو یک نکته عالی در مورد گمشدن میدهد.

متی باب  ۱۸آیه ۱۱
زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد

(آمین)

کالم خدا به ما به ساده ترین شکل ممکن اعالم میکند که از گمشدن نترسید  ،چرا که او آمده تا جهان را از این گمشدگی
نجات بخشد
اما گمشدن به چه معنی است؟
اگر معنی این کلمه را در اینترنت سرچ کنید با کلماتی مثل  :ناپدید شدن و یا نیست شدن رو به رو میشوید .
خیلی وقت ها تجربه گم کردن وسایل مورد نیازخود را داشته ایم و با عصبانیت اعالم میکنیم  :انگار که ناپدید شده یا هرچی
میگردم پیدا نمیکنم انگار نیست و نابود شده .
اما آیا این گمشدنی که در این مثل میبینیم فقط به این معناست؟
در بیشتر مواقع وقتی کلمه گمشده را میشنویم در مورد شیئی و یا شخص دیگری فکر میکنیم
اما گاهی گمشدن ها میتواند درون ما و افکار ما اتفاق بیافتد  ،با دور شدن و از دست دادن کسانی و یا چیزی  ،همه این ها
میتواند باعث گم شدن خود ما بشود و حتما این طور نیست که این گمشدن فیزیکی باشد.
گفتگو :
سوال زیر را از نواجوان بپرسید و به آنها زمان بدهید تا جواب خود را بر روی یک کاغذ بنویسند
آیا تا بحال به این موضوع فکرکرده اید که کجا در زندگیتان احساس گم شدن داشتید ؟؟
به طور مثال:
آیا تا به حال جمعی بوده که دوست داشته اید در آن حضور داشته باشید و افراد آن جمع  ،شمارا قبول نکرده وشما با
ناراحتی آنجا را ترک کرده باشید ؟
آیا تا به حال این را تجربه کرده اید که احساس کنید کسی برای شما اهمیت قائل نمیشود ؟
و یا آیا تا به حال به خاطر لج کردن با کسی و یا حتی خودتان مکانی را ترک کرده اید؟ و یا پیش خودتان گفته اید دیگر به
آنجا نخواهم رفت؟
همه این افکار میتواند ما را در مکان یا افکاری به اسم گمشدن قرار دهد اما نکته مهم این است که خدا
میخواهد تحت هر شرایطی ما را پیدا کرده و در آغوش بکشد و به ما یک چیزی را اعالم کند :
من برای نجات تو از این گمشدگی  ،تخت پادشاهی خودم را در آسمان رها کردم تا به تو بگویم :
تو هیچ کجا تنها نیستی چرا که من با تو هستم .
نکته مهمی که در آیه  4میبینیم این هست که
برای خدا همگی ما مهم هستیم و اینطور نیست که گمشدن هر کدام یک از ما برای خدا مهم نباشد
چرا که در حال حاظر میلیونها انسان در دنیا مسیحی هستند و به عیسی مسیح ایمان دارند(ایمان حقیقی به عیسی مسیح نه
فقط مسیحی زاده) ولی خدا میخواهد که تمامی جمعیت بر روی زمین به عیسی مسیح ایمان داشته باشند و اتفاق جالب و
مهم این است که او میخواهد که ما ادامه این کار را انجام دهیم
پس بیاییم از امروز با این امیدی که خالق تمام دنیا به ما بخشیده پیش رویم و این امید و نجات را به دیگران نیز ببخشیم .
در این قسمت از نوجوانان بخواهید که در پشت برگه ای که نوشته اند ،با ایمان بنویسند
(من دیگرگمشده نیستم چرا که همه جا خدا با من است)

گفتگو :
در پایان با نوجوانان در مورد این موضوع که چطور در این کار مهم همکار خدا باشیم و شروع کنیم به پیدا کردن گمشدگان (
نه فیزیکی بلکه فکری و روحی) صحبت کنیم

تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی 10 :دقیقه
از نوجوان بخواهید که بر تعلیم امروز تعمق کند با توجه به آموخته های امروز آن را در قالب یک جمله با سایرین در میان
بگذارند.

قدم عملی ۱۰ :دقیقه
1 .چند لحظه همگی با هم برای این نجات شکرگزاری کنیم
2 .در مورد درس امروز در طول هفته بیشتر تعمق کنید و گمشدگی های خودتان را بر روی کاغذ آورده و به خداوند
بسپارید و بعد از آن بخواهید خداوند به شما شخصی را نشان دهد که در این گمشدگی قرار دارد و شما به او خبر خوش
انجیل را بشارت داده و به او اعالم کنید که در مسیح او تنها نیست .
3 .آیه زیر را حفظ کرده و یک وال پیپر زیبا مرتبط با آیه برای هفته بعدی طراحی کنند.
متی باب  ۱۸آیه ۱۱
زیرا پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد.

دعا وپرستش ۱۰- ۸ :دقیقه
تو برای من تختت را رها کردی

