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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

صدا رو دنبال کن : 
نوجوانان به گروهای دو نفره تقسیم می شوند. یک نفر از اتاق خارج شده و دیگری  یک شی را در اتاق  انتخاب می کند. نفر اول با چشمان بسته 
وارد اتاق شده و با راهنمایی نفر دوم باید شی مورد نظر را پیدا کند و راهنمایی بدین صورت است که هر گاه فرد چشم بسته به شی مورد نظر 
نزدیک شود، با صدای زدن دستها به هم به او نشان می دهند که به مقصد نزدیک و یا دور شوده . هر گاه صدای دستها بلند تر و تند تر باشد 
به معنای این است که فرد چشم بسته به مقصد نزدیک است و بالعکس هر گاه صدای دستها آرام باشد به معنای این است که فرد چشم 

بسته از مقصد دور شده است.

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

۱-  کدامیک از شما تاکنون از اپلیکشن Waze  استفاده کرده اید؟ آیا طرز استفاده از این نرم افزار را می دانید؟
۲-تصور کنید که از سفری طوالنی به خانه بازگشته اید، اولین شخصی که میخواهید شما را در آغوش بگیرد ، کیست؟

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 : ۱۵-۲۰ دقیقه

برنامه ویز یا Waze اپلیکیشنی محسوب می شود که به دلیل سرویس بسیار باکیفیتی که ارائه می کند، این روزها به شدت مورد توجه کاربران 
قرار گرفته است. 

درس چهارم

به رویدادهای گزارش شده توجه کنید



برنامه ویز )Waze( یک اپلیکیشن رایگان و بسیار کاربردی است که می توانید از آن برای دسترسی به بهترین مسیرهای جاده ای از یک مبدا 
یا مقصد استفاده کنید. این برنامه به صورت آنی و دقیق وضعیت ترافیکی جاده  ها و مسیرهای مختلف را ردیابی می کند و با توجه به این 
مسئله نزدیک ترین مسیر پیش رویتان برای رسیدن به مقصد را ارائه خواهد کرد.  این مسئله سبب شده که برنامه ویز )Waze( به یکی از 
برنامه های محبوب رانندگان تبدیل شود.، این مسیر یاب امکان جستجوی سریعترین مسیری که سایر کاربران از مسیر مشترک عبور کردن را 
مشخص می کند به طوری که سایر کاربران میتوانند ترافیک را با یک کلیک گزارش کنند .برنامه  wazeامکان نمایش تمامی تصادف های بزرگ 
و کوچک, موقعیت جاده های برفی و لغزنده, راه های احداث شده, مسیرهای بسته و یک طرفه, مسیرهای عبور ممنوع و چندین ویژگی های 

دیگر را گزارش می کند واز طریق این برنامه مسیر یاب شما می توانید ازموقعیت جاده ها با خبر شوید .

کالم خدا هم از گذشته تا به امروز برای ما مانند این نرم افزار عمل میکند و ما میتوانیم به راحتی از آن استفاده کنیم . برای مثال 
در کالم خدا گزارشاتی در مورد مسائل روزمره ایی که ما با آن سرو کار داریم وجود دارد مانند : وسوسه،غرور، حسادت و.. 

کالم خدا امروز به مانند این برنامه برای ما عمل میکند .مطمئنا در مسیرهای زندگی همه ی ما چالش هایی قرار دارد و ما نمی دانیم  که 
چگونه به تنهایی از این مسیر ها عبور کنیم و شاید همیشه به دنبال یک راه کوتاه و امن هستیم . حتی شاید از مقصد مورد نظرمان خیلی دور 
شدیم اما تک تک شخصیت های کتاب مقدس برای ما درس های بسیاری دارند که در کالم خدا با ما به اشتراک گذاشته اند. هر کدام از این 
شخصیتها در زمانهایی از زندگیشان ضعیف بودند و تصمیماتی داشته اند و ما میتوانیم با خواندن و ماندن در کالم خدا از آنها  یاد بگیریم که 
چطور از گناه،وسوسه ها،مشکالتی که موانع رسیدن ما به مقصد هست عبور کنیم و در حقیقت با این کار به رویدادهای گزارش شده در کالم 

خدا توجه نشان داده و از آنها برای بهتر عبور کردن در مسیر پر چالش زندگی بهره ببریم. 

 توجه به کالم خدا در حقیقت ،یک فرصت دوباره برای ماست که با درس گرفتن از زندگی شخصیتهای کتاب مقدس ، بتوانیم از چالش 
های مسیر زندگی به سالمت عبور کنیم .

به طور مثال زندگی یوسف که شاید همه ی ما در مورد او شنیده ایم که چطور از وسوسه گریخت ،پس یکی از مهمترین مسیر یاب ها  
در زندگی ما ایمانداران ، کالم خدا است .

ویا ایوب که چطور در تمام سختی ها و اتفاقاتی که برای او افتاد هرگز خداوند را لعن نکرد، ونسبت به کالم خدا بی توجه نشد. او میدانست 
که اول و آخر خداست و در تمام لحظه هایش تنها کسی که می تواند او را بلند کند خداوند است. 

امروزه در زندگی ما ، دو طریق وجود دارد که ما میتوانیم با توجه کردن به آنها در مسیر زندگی و رسیدن به هدف اصلی به درستی به پیش 
رویم، آن دو طریق : ۱-کالم خدا  ۲-کلیسا و مقدسین میباشند.

۱-کالم خدا :

کالم خدا مهمترین و کاربردی ترین ابراز برای رسیدن ما به اهداف در مسیرهایمان است .خداوند به ما کمک میکند تا به واسطه ی کالمش 
بتوانیم رشد کنیم و تعلیم بگیریم و حقایق را بشناسیم .کالم  او  برای ما چراغ است .

کالم تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است. 
مزمور ۱۰۵: ۱۱۹ 

۲- کلیسا و مقدسین 
کلیسا ، خانواده روحانی ماست که میتواند ما را کمک کند تا ماهیچه های روحانی ما رشد کرده و بتوانیم مسیر مورد نظر را با قوت و به 
درستی طی کنیم . خانواده روحانی درضعف ها ما را تشویق می کند. ما در مشارکت ها یاد میگیریم که چگونه وفادار بمانیم ،خدمت شویم 
و خدمت کنیم ،  در شکست ها بلند شویم و حتی اگر به بیراه رفتیم چطور برگردیم و در نتیجه در جاده ی اصلی رو به جلو حرکت کنیم.

همانطور که در کالم خدا در کتاب امثال سلیمان۲۷: ۱۷ اینطور میفرماید : آهن ،آهن را نیز میکند ، مرد مرد را.

نتیجه :

باید بدانیم که در مسیر رسیدن به هدف اصلی ، موانع و مشکالت زیادی خواهیم داشت که هر کدام از این موانع میتوانند ما را از مسیر 
اصلی دور کنند .ولی باید بدانیم در این مسیر ما تنها نیستیم و عیسی مسیح در این مسیر کنار ماست ، او  بزرگترین الگوی زندگی همه ما 



ایمانداران بوده و تنها کسی هست که تا به آخر طبق اراده ی پدرعمل کرده و به هدف اصلی که خدا برای او در نظر داشت رسید )که همان 
مرگ بر صلیب و رستاخیز از مردگان است( و او در انتهای این مسیر ایستاده و منتظر تک تک ماست. تا ما را به آغوش گرم خود بکشاند.

گفتگو :

آیا تا کنون در زندگی خود تجربه ایی داشته اید که در مسیر رسیدن به هدفتان کالم خدا و یا کلیسا شما را هدایت کرده باشد ؟

برای مثال در مسیری اشتباه بوده اید و کالم مانند GPS  شما را به مسیر درست هدایت کرده باشد. یا از طریق کلیسا ) اعضای کلیسا ، 
شبان یا مربیتان( تلنگری به شما وارد شده که در مسیر و جایگاهی نادرست قرار دارید.

تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی: ۱۵-۲۰ دقیقه

از نوجوانان بخواهید که بر تعلیم امروز تعمق کنند. با توجه به آموخته های امروز جمله طالیی خود را با سایرین در میان بگذارند.

قدم عملی: ۱۰ دقیقه 

برای افرادی که تا به امروز در مسیررسیدن به اهدافتان  تاثیرگزار بوده اند ،هدیه ی تهیه کنید و برای تمام مشورت های که به شما . ۱
دادند قدردانی کنید. این هدیه، میتواند آیه ایی باشد که آن را بصورت خالقانه به شکل یک الکتابی تهیه کرده باشید.

در دعا از خداوند بخواهید وبطلبید که فردی را سر راه شما قرار دهد تا شما بتوانید از تجربیات و شهادت خودتان آن شخص را بنا . ۲
و تشویق کنید .

دعا وپرستش: ۸ -۱۰  دقیقه

امیدی در طوفان ها

با هم گر آیید

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MQm7QLwx-tA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xWEuAfaACLM

