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درس سوم

مقبولیت

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
او کیست؟ تمام نوجوانان دور هم به صورت نیم دایره مینشینند و به نوبت یکی یکی ،ایستاده رفتار یک نفر را به صورت پانتومیم
اجرا میکنند .سایرین باید با مشاهدۀ این اجرا ،شخص مورد نظر را حدث بزنند .در انتها مربی به ذکر این نکته اشاره میکند که همۀ
ما رفتارهای خاصی داریم اما با تمام تفاوتها ،از جانب خدا و دیگران پذیرفته شده هستیم.

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.
 .۱آیا برای شما مقبولیت و پذیرفته شدن در مقابل دیگران امر مهمی است ؟
 .۲برای رسیدن به این پذیرفته شدن چه تالش های انجام دادید؟
 .۳آیا در رسیدن به این مقبولیت احساس خوشایندی دارید یا نه ؟
مقبولیت یعنی پذیرفته شده و مورد قبول دیگران قرار گرفتن .همۀ ما احساس میکنیم که نیاز داریم هم از جانب خدا و هم از
جانب انسانها مقبول و پذیرفته شده باشیم.
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
بله ما انسان ها برای پذیرفته شدن در میان مردم همیشه تالش میکنیم و یا میخواهیم که همشکل دیگران شویم  .و حتی
شاید همه ی ما حداقل برای یک بار هم شده تالش کرده ایم تا خودمان را به دیگران ثابت کنیم یا در جمعی قرار گرفتیم تا
همشکل آنان شویم این امر بسیار در دنیا امر طبیعی است که ما در تالش باشیم برای اثبات خودمان و پذیرفته شدن در خانواده
 ،دوستان ،جامعه ،کلیسا و حتی خداوند .
اما کالمخداوند خیلی زیبا و واضح می گوید همشکل این دنیا نشوید .
و دیگر همشکل این عصر مشوید ،بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید .آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ
نیکو ،پسندیده و کامل او.
رومیان 2 : 12
امروز ما به واسطه ی خون عیسی مسیح هست که فرزند خدا خوانده میشویم .
خون مسیح ما را از هر عیب و گناه پاک ساخت و یک زندگی دوباره به ما هدیه کرد در این زندگی تازه می توانیم با فیض او جلو
برویم و در رابطه با خداوند و دیگران در نور حرکت کنیم .
همۀ ما همچون شخص نجس شدهایم ،و اعمال نیک ما جملگی همچون پارچهای کثیف است! همگی ما مانند ْ
برگ پژمُ ردهایم،
و گناهان ما همچون باد ،ما را با خود میبرد.
اِشعیا 6 : 64
کالمخدا چقدر زیبا می گوید که خون عیسی باعث شفا وپاکی ما میشود و این خون مارا به پدر هر روزه نزدیک و نزدیک تر میکنم .
ما به تنهایی نمی توانیم کاری را انجام دهیم .
برای مثال در یک تیم فوتبال اگر همه ی اعضا مرا پذیرفته باشند و یک تیم خیلی پر قدرت باشیم و در آن تیم ما زننده ی گل
باشیم ولی اگر پرچم کمک داور به عنوان آفساید باال برود آن گل مردود است و گلی برای تیم ما حساب نمیشود .
پس تا زمانی که خودمان مسیح را بر زندگی خودمان اعالم نکنیم و هر لحظه با قدرت انسانی خودمان بخواهیم عمل کنیم مادام
در آفساید هستیم .
وقتی به زندگی عیسی مسیح نگاه میکنیم می توانیم از رابطه ی صمیمی او با پدر درس های بسیاری بگیریم در این رابطه ی نزدیک
هست که میتوانیم هر روزه به عمق های خدا وارد شویم و بدون تالش های انسانی و کارهای مذهبی به آن مقبولیت برسیم .
اول قرنتیان باب  ۲۰ : ۶ما متعلق به خدا هستیم
خداوند همه ی مارو پذیرفته است وا و به گناهان ما نگاه نکرد ا و مارا پذیرفت و امروز ما آزاد هستیم از هر گناه و اسارت .
در یوحنا باب ۳۰ : ۵
من از خود کاری نمیتوانم کرد ،بلکه بنا بر آنچه میشنوم داوری میکنم و داوری من عادالنه است ،زیرا در پی انجام خواست
خود نیستم ،بلکه انجام ارادۀ فرستندۀ خود را خواهانم.
کالمخدا خیلی زیبا و واضح به ما نشان میدهد که چقدر برای خدا مهم هستیم و او مارا پذیرفته است و بدون هیچ کاری ما
می توانیم به حضور او برویم و از بودن با او لذت ببریم .
ما فرزند خدا هستیم یوحنا ۱۲ : ۱
ما دوست مسیح هستیم یوحنا ۱۵ :۱۵
افسیان  ۱۸ : ۲ما به واسطه ی روح القدوس می توانیم شخصا به حضور مستقیم خدا وارد شویم .
امنیت و مقبولیت ما در شناخت عیسی مسیح است و اینطور میتوانیم به هویت اصلی خودمان در خداوند برسیم .
در شناخت عیسی مسیح و پذیرفتناو به عنوان خداوند زندگیمون
در کالم خداوند ما پولس رسول را داریم که این مرد چطور کلیسای خداوند را آزار میداد
اول قرنتیان باب ۱۵ : ۹
ولی عیسی مسیح با او مالقات کرد او را نجات داد و اورا پذیرفت و مقبول خداوند شد .در ابتدا اطرافیان او را نمیپذیرفتند اما
خداوند چطور این مرد را تبدیل کرد و به واسطه ی فیض خدا شخصی تازه در مسیح شد .

نتیجهگیری :امروز به واسطۀ خون مسیح و شناخت او ،به هویت خود به عنوان فرزند خدا پی میبریم که در این هویت،
امنیت و مقبولیت خداوند را دریافت میکنیم .به عنوان فرزندان گناهکار آدم اول ،ما سرسخت و یکدنده ،درمانده و ناامید
بودیم و چیزی در خود نداشتیم تا نزد خدا از آن ابراز خوشنودی کنیم .اما محبت خدا زشتی و کراهت ما را باطل ساخت .خدا به
واسطۀ مسیح ما را پذیرفت.

گفتگو :

تا به حال در زندگی ،برای پذیرفته شدن از جانب خدا چه کارهایی انجام دادهاید؟ امروز که به مسیح ایمان آوردهاید چطور؟

تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی ۲۰-۱۵ :دقیقه

از نوجوان بخواهید که بر تعلیم امروز تعمق کند و با توجه به آموخته های امروز تعریف تازه ای از مقبولیت در قالب یک جمله
با سایرین در میان بگذارند.
آیۀ طالیی :اول قرنتیان  « ۲۰ :۶به بهایی خریداری شدهاید ،پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید».

قدم عملی ۱۰ :دقیقه

از نوجوانان بخواهید یک جدول تهیه کنند که در آن دو ستون در مقابل یکدیگر هستند ،در ستون سمت راست ،کارهایی که تا
به امروز برای پذیرفته شدن از جانب خدا انجام دادهاند یا فکر میکنند که باید انجام دهند را بنویسند .در ستون سمت چپ ،با
توجه به تعلیمات امروز و آیاتی که یاد گرفتهاند ،به این تصورات و برداشتهای اشتباه پاسخ دهند.

نمونه:
		
تصور من برای مقبول خدا شدن

حقیقت کالم خدا

من برای پذیرفته شدن از جانب خدا باید همیشه ساعت ۶

من به واسطۀ خون عیسی ،پذیرفته شده هستم.

صبح کتاب مقدس بخوانم

دعا وپرستش ۱۰- ۸ :دقیقه
دیوانٔه عشق تو
ابا من از آن تو هستم

