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قلبی تپنده برای دنیا   



جلسه پنجم

قلبی تپنده برای دنیا   

خوش آمدگویی : 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. 

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.

سخن بگو از عمق های وجود خود تو با ما

عمیق تر

پیش درآمدی بر تعلیم ) مقدمه (: ۵ دقیقه
مربی عزیز در این قسمت پرسش هایی درباره قومیت هایی که در جهان و حتی در ایران حضور دارند میتواند بسیار در 

روند درس موثر باشد و همینطور میتوانید قومیت نوجوانانی که در جلسه حضور دارند را از یکایک آنها بپرسید.

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. 

چقدر درباره  تاريخچه قومیت هایی که در ایران و حتی قومیت هایی که  در جهان وجود دارند تحقیق کردید و . 	
چقدر درباره هرکدام اطالعات دارید ؟

تا چه اندازه درباره تفاوت هایی که بین قومیت ها وجود دارد اطالعات دارید؟ کمی توضیح دهید. 	

آیا تا به حال شده برای مشکل قوم خودتان دعا کنید ؟. 	

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 : ۱۵ دقیقه
)لطفا قبل از شروع جلسه کتاب یونس رو مطالعه کرده و داستان را برای نوجوانان به صورت خالصه تعریف کنید(.

در داستان یونس ما میبینیم یونس اسرائیلی از خدا میشنود که به حکومت آشور، این حکومت بزرگ قدرتمند و شریر که 

https://www.youtube.com/watch?v=0OI3FOTUCtM
https://www.youtube.com/watch?v=XCDARX4kL-Q


از بزرگ ترین و مخوف ترین دشمنان اسرائیل بودن پیغام نجات بخش خداوند را انتقال بدهد.

کتاب یونس داستان فرار نبی را بازگو میکند و اینکه خداوند چگونه راه او را بست و او را بازگرداند. کتاب یونس داستان 

تنها یک نبی فراری و ماهی بزرگ نیست بلکه داستان محبت و رحمت و فیض خداوند است. 

یونس شخصی بود که احتماال از کودکی درباره آزار و اذیت هایی که حکومت آشور بر اسرائیل داشت با خبر بود و نفرت 

بسیار از این حکومت داشت ، ولی خداوند این شخص را برای این ماموریت انتخاب کرد تا یونس شخصی باشد که به نینوا 

پایتخت آشور، شهری که کمتر از هر جای دیگر الیق فیض خداوند بود برود، پیغام و هشدار نابودی را به این شهر بدهد. 

خداوند توانایی انتخاب و سخن گفتن با شخص دیگری را نیز داشت؛ ولی او می خواست یونس ،که از این قوم متنفر بود 

را برای هشدار و نجات این شهر بفرستد. در نهایت این پایتخت گناه، بعد از هشداری که با رغبت یونس همراه نبود، ولی 

از نابودی نجات یافت!

نفر،  نابودی هزارن  و  نداشتن!  و گناهان مردم شهر، خبر  والدین  از گناهان  بی گناه که حتی  بچه های  نابودی هزارن 

حیوانات و تمام چیزهایی که خداوند با عشق آفرید؛ بله خداوند راضی به نابودی شهر نینوا نبود و این حقیقت را در 

بخشش خداوند می توانیم ببینیم که او چگونه به شهر نینوا رحم کرد چون آنها هم هنر دست خداوند بودند.

گاهی اوقات اتفاقاتی در گذشته، مثل جنگ ها و یا اختالف نظرهایی که بین قومیت یا کشورها بوده باعث شده که ما 

نیز نسبت به یک حکومت،  قومیت یا کشور مانند یونس دیدگاه خوبی نداشته باشیم و حتی شاید نفرت افراطی نسبت 

به قومیت های مختلف در ما ایجاد کرده باشد.

ولی ما باید این را درک کنیم که خداوند برای تک تک قومیت ها، برای تک تک افرادی که روی زمین زندگی می کنند 

عشق و محبت یکسان دارد و بین هیچ قومیتی فرق نخواهد گذاشت چنانکه بر طبق آیه معروف یوحنا ۳: ۱۶ یگانه 

فرزند خودش را نه فقط برای یک قوم خاص بلکه برای تمام قومیت ها فرستاد که جان خودش را فدیه کرده و جهان 

را نجات بخشد. 

خدا راضی به هالکت هیچ فردی نیست، نبوده و نخواهد بود ؛ در متی باب ۲۵ آیه ۴۱ کالم خدا اینطور میفرماید : ای 

ملعونان ، از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است !! بر طبق این آیه در 

میابیم که هاویه متعلق به شیطان است نه جایگاهی برای هالکت انسان ها.

 ما نیز امروز همانند منجی مان عیسی مسیح که جانش را فدیه کرده و حتی بر صلیب برای افرادی که او را مصلوب کرند 

شفاعت کرده و گفت : پدر اینان را ببخش، باید نفرت ها و تفرقه هایی که شیطان بین قومیت ها ایجاد کرده،  را کنار 

گذاشته و برای دنیا در شفاعت کردن بایستیم. 

باید بدانیم که شفاعت ما نزد خداوند با ارزش است و شنیده میشود؛ همانطور که ابراهیم در پیدایش باب ۱۸ آیات ۲۰ 

الی ۳۳ شفاعت کرد، به همان صورت ما هم برای شهرهایی که میشناسیم و حتی نمیشناسیم؛ برای انسانها در کشور های 

مختلف و قومیت های مختلف دعا و شفاعت کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند فیض و رحمت خودش را بر آن 

قوم ها نازل خواهد کرد. 

نکته بسیار مهم این است که ما جزئی از یک کل هستیم و باید سهم خود را در قسمت شفاعت برای دنیا انجام دهیم 

و همچون منجی و الگوی خودمان عیسی مسیح که حتی برای دشمنانش شفاعت کرد ما نیز بدانیم که همه ما ساخته 

دست خدا هستیم و باید به عنوان فرزندان خداوند و افرادی نجات یافته ، حتی برای قومیت ها و کشورهایی که به ما 

ظلم کردند هم دل شفیع داشته باشیم .

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.



به صورت انفرادی کمی فکر کنید و اجازه دهید که خداوند بیاد شما بیاورد که اکنون برای چه قومیت و چه کشوری باید 

شفاعت کنید حال در گروه های چند نفره به سوال زیر پاسخ دهید

سوال : 
چه قومیت و یا چه کشوری به یاد شما آمد؟ فکر می کنید دلیل این یادآوری چیست؟ . 	

در مورد قومیت یا کشور مورد نظرتان چه موضوعات شفاعتی در نظر دارید؟. 	

آیه حفظی : ۵ دقیقه
آیات حفظی این مجموعه به صورت بکگراند گوشی موبایل طراحی شده ، شما میتوانید نوجوانان را تشویق کنید که هر 

هفته بکگراند آیه درس را ، از اینستاگرام اونلی وان در بخش هایالیت wallpaper دریافت کند.

آیه حفظی :

»زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است، فیضی که همگان را نجات بخش است««
تیتوس باب ۲ آیه ۱۱

کارگاه عملی دعا : ۴۰ دقیقه
مربی عزیز لطفا قبل از جلسه ليستی از قومیت های مخلتف در ایران و سطح جهان آماده و هر یک را در تکه . 	

کاغذ کوچکی نوشته و به شکل قرعه کشی به هر نفر دو یا سه کاغذ بدهد تا در زمان دعا، به طور خاص برای آن قوم 
شفاعت و دعا کنند تا نجات، رحمت و فیض خداوند بر آن قوم جاری شود.

نقشه دنیا برای شما در این فایل ضمیمه شده است که می توانید آن را پیرینت گرفته و نوجوانان کشوری که  برای . 	
آن شفاعت میکنند را به صورت بصری ببینند.




