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درس اول

مقصد را وارد کنید

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
بازی  :مسیریابی
در صفحه آخر نسخه مربی چند نمونه از این بازی برای شما قرار داده شده است  ،شما میتوانید با توجه به گروه سنی نوجوانان
خود  ،درجه بازی را سخت تر کنید.
قبل از شروع جلسه برگه های بازی را پرینت گرفته و آماده کنید ،پیشنهاد میشود که زمانی برای حل کردن پازل برای نوجوانان
تعیین کنید.
برای فردی که در کوتاه ترین زمان موفق به حل پازل شد جایزه ایی درنظر بگیرید.

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 بحال به اهدافی که از قبل داشته اید رسیده اید ؟ با ذکر مثال
2 .برای رسیدن به اهدافتان چه کاری هایی انجام داده اید؟
3 .بزرگترین هدف شما در آینده چیست؟
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
همانطوریکهازعنواناینمجموعهمشخصاستمیخواهیم GPSیاهمانمسیریابرابررسیکنیمواینکهبیاموزیمچهارتباطیبازندگیمادارد.
سوال  :کدامیک از شما تا کنون از  GPSاستفاده کرده است ؟
میتوانید بگویید اولین کاری که باید برای استفاده از  GPSانجام داد چیست؟
بله درست است !! ابتدا باید مقصد را وارد کنیم
میبینیم برای استفاده از یک برنامه ایی که بدست انسان ساخته شده است ابتدا باید مقصد یا همان هدف را انتخاب کنیم  .پس در زندگی
روزانه خودمان که چه بسا مهم تر و با ارزش تر از یک برنامه است  ،انتخاب مقصد و هدف امری ضروری و حیاتی است!!!
جمله ایی بسیارزیبا درمورد هدفمند بودن :
من گرچه در مکان  ،زمان ،و نحوه بدنیا آمدنم نقشی نداشتم  ،ولی میتوانم زندگی کردنم را هدفمند نمایم.
در ابتدای تعلیم از شما پرسیده شد که بزرگترین هدف شما چیست؟ و هرکدام پاسخی دادید.
جالب است بدانید در این تعلیم میخواهیم با هم به هدفی بسیار بزرگتر از آنچه که پاسخ دادید نگاه کنیم .یعنی بیاییم  GPSرا کمی
 zoom outکنیم.
جمالتی ازاین قبیل :
اهداف من ،آرزوهای من و رؤیاهای من برای آینده خودم چیست؟
من میخواهم چه بشوم؟
من با زندگی خودم چه باید بکنم؟ و .....
همه این سواالت ازخود محوری ما ناشی میشود ،ولی باید بدانیمکه با تمرکزبرخودمان هیچگاه هدف اصلی زندگی مان برای ما آشکارنخواهد شد !!!
بسیاری از مردم تالش میکنند که از خدا برای برآورده شدن اهداف خود استفاده کنند ،ولی این بر خالف طبیعت و محکوم به شکست
است .شما برای خدا خلق شده اید نه خدا برای شما!!
زندگی اصولی یعنی اینکه اجازه دهید تا خدا از شما برای هدف خودش استفاده کند ،نه اینکه شما او را برای دستیابی به هدف خود مورد
استفاده قرار دهید.
کتابهای بسیاری در مورد درک هدف زندگی وجود دارد که تمام آنها را میتوان تحت عنوان کتابهای خودیاری معرفی کرد .اغلب گام هایی
قابل پیش بینی و مشابهی را برای یافتن هدف زندگی معرفی میکنند ،از قبیل  :رویاهایتان را پیگیرید  ،ارزشهای زندگی تان را مشخص
کنید ،اهدافی برای خود تعیین نمایید،دنبال آرزوهایتان بروید ،منضبط باشید ،کناره گیری نکنید و .....
البته در اکثر مواقع چنین پیشنهاداتی به موفقیت های بزرگ منتهی میشود .اگر شخص تمام اندیشه خود را به هدفی بزرگ متمرکزکند،
معموال به آن موفقیت بزرگ نیز دست خواهد یافت.
ولی  :موفق بودن به هیچ وجه به معنای دستیابی به هدف اصلی زندگی یعنی ( هدفی که خدا برای ما در نظر دارد) نیست!!!!
مثال فوتبالیستهای معروف و موفق را در نظر بگیرید  ،درست است که به هدف شخصی شان در زندگی رسیده و موفق شده اند ولی سوال
این است که آیا به هدفی که خدا برای آنها در نظر دارد هم رسیده اند یا خیر؟
شما ممکن است بتوانبد به کلیه اهداف شخصی خود برسید و با معیارهای دنیوی  ،به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یابید ،ولی هنوز
به آن هدفی که خدا شما را برای آن خلق کرده است  ،نرسیده باشید.
پس چگونه میتوانیم هدفی که برای آن آفریده شده ایم را پیدا کنیم ؟
باید بدانیم که هدف خدا برای خلقت ما  ،با یک هدف جهانی بزرگ مرتبط است .هدفی که خدا بر طبق آن ،ما ( یعنی همه کس و همه
چیز ) را برای ابدیت خلق نموده است.
هویت و هدف اصلی ما در ابدیت و وطن حقیقی ما آسمان است .
برای درک بهتراین جمله به این مثال توجهکنید:
مردم خیلی ازکشورهای دنیا برای کارکردن به آمریکا کوچ میکنند  ،ولی با این وجود تبعیت کشور اصلی خودشان را حفظ نموده اند .آنها
مطابق قانون موظف هستند که کارت اقامت موقت ( گرین کارت) داشته باشند  ،که داشتن این کارت به آنها اجازه میدهد با وجود اینکه

شهروند آمریکا نیستند ولی در این کشورکارکنند.
ما مسیحیان نیز باید گرین کارت روحانی خود را همیشه به همراه داشته باشیم تا بیاد مان بیاورد که ما شهروندان آسمان هستیم.
وقتی به این موضوع فکر میکنیم که ما برای ابدیت خلق شده ایم  ،ارزشهای ما  ،هدف های ما در پرتو این تفکر عوض خواهد شد ( .
زیستن در پرتوی ابدیت ،هدف ها و ارزش های ما را عوض میکند)
پس متوجه شدیم که هدف خدا از خلقت ما چیست  ،حال میخواهیم بدانیم که نتیجه هدفمند بودن در زندگی چیست؟
1 .شناخت هدف به زندگی ما معنا میبخشد .وقتی زندگی ما معنا داشته باشد  ،تقریبا تحمل هر چیزی ممکن است ولی بدون هدف
 ،هیچ چیز قابل تحمل نیست و امیدی وجود نخواهد داشت.
2 .شناخت هدف زندگی را ساده تر و آسان تر میکند
3 .شناخت هدف زندگی را متمرکزتر میکند
4 .شناخت هدف به زندگی انگیزه میبخشد
5 .شناخت هدف ما را برای ابدیت آماده میکند
جمله ایی زیبا از سی اس لوییس  :هر چه ابدی نیست  ،ابدا فایده ایی ندارد.
نکته بسیار مهم این است که وقتی ما به هدف از خلقتمان دست یابیم باعث جالل خداوند خواهیم شد.
هدفی که خدا برای زندگی انسانها دارد در این پنج مورد خالصه میشود:
1 .با پرستیدن خدا را جالل دهیم  .مزمور  ۱۵۰آیه  ۶و تثنیه  ۶آیه ۵
2 .با محبت برادرانه خدا را جالل دهیم  .اول یوحنا  ۳آیه  ۱۴رومییان  ۱۲آیه ۱۰
3 .با شبیه شدن به مسیح خدا را جالل دهیم  .افسسیان  ۴آیه ۱۳
4 .با خدمت به دیگران به وسیله عطایای خود خدا را جالل دهیم  .اول پطرس ۱۰: ۴
5 .با بشارت دادن خدا را جالل دهیم .رومییان  ۱۰آیه  ۱۵قسمت دوم
نتیجهگیری:
سوالی مهم که بسیارحائز اهمیت بوده اینست که
آیا تا بحال شده به اهدافی که در نظر داشته اید رسیده باشید ولی بعد از مدتی  ،آن هدف برایتان بی اهمیت شده باشد؟
جواب این سوال  :بله است!!
یک فیلسوف معروف به نام شوپن هاور در این باره اینطور میگوید:
زندگی انسان سه قسمت است :
قسمت اول ،درد آنچه ندارند یا اهدافی که هنوز به آن نرسیده اند ( .ندارم آخ !!)
قسمت دوم  ،لذت داشته ها یا لذت رسیدن به هدف ( بدست آوردم  ،به به !!)
و قسمت سوم  :مالل است ،مالل مرحله ایی است که بعد از بدست آوردن  ،فرد میگوید برای چه بدست آوردم ؟؟ و یک بی معنایی
برای آنچه بدست آورده در او شکل میگیرد ( .حاال که چه؟)
پس راه حل برای اینکه وقتی به هدفمان رسیدیم  ،همچنان احساس تازگی داشته باشیم و برای ما آن هدف مالل آور نباشد  ،استفاده
از  GPSهست که در زندگی ما ایمانداران به صورت مشترک وجود دارد .و آن  GPSکالم خداست  .کالم خدا هدف اصلی و بزرگی که
خداوند بخاطر آن ما را آفریده به ما نشان میدهد و در عین حال به ما کمک میکند که به اهداف کوچکترمان زیر سایه هدف اصلی خدا
برسیم .رسیدن به هدف هایی که خودمان برای زندگی مان در نظر داریم زمانی که با هدف اصلی خلقتمان در یک سو باشد بسیار عالی است
 ،چرا که وقتی به اهدافمان در پرتوی هدف اصلی میرسیم  ،آن هدف های کوچک دیگر برای ما مالل آور نخواهد بود.
همینطور  GPSکه کالم خداست ،در صورتی که هدف های ما با هدف اصلی خلقتمان که خدا برای ما در نظر دارد در تضاد و تناقض
باشد  ،به ما هشدار و اخطار میدهد که از مسیرکالم خارج شده ایم.
بیاییم تصمیم بگیریم از امروز به  GPSکه کالم خداست توجه بیشتری نشان داده و حتما حتما اهدافمان را در پرتوی کالم خدا انتخاب
کرده و در آن حرکت کنیم.

تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی ۲۰-۱۵ :دقیقه
از نوجوان بخواهید که بر تعلیم امروز تعمق کند با توجه به آموخته های امروز تعریف تازه ای از (هدف و مقصد اصلی در زندگی ) را
در قالب یک جمله با سایرین در میان بگذارند.

قدم عملی ۱۰ :دقیقه
با توجه به تعلیمی که شنیدید در مورد سواالت زیر تعمق کرده و قدمهای عملی را در طول هفته انجام دهید:
1 .یک چک لیست از اهداف زندگی خود تهیه کنید  ،آنگاه آن هدف ها را با  (GPSکالم خدا) و هدف بزرگی که خدا از
خلقت ما داشته است مطابقت دهید.
2 .کدامیک از هدفهای شما در راستای هدف اصلی خدا قرار دارد و در کدامیک باید تجدید نظر کنید؟با توجه به اینکه هدف
اصلی خدا از خلقتمان را در این درس متوجه شدیم (پنج موردی که با انجامش باعث جالل خدا میشویم) چه عادات
و رفتارهایی در زندگی شما وجود دارد که مانع رسیدن به این اهداف میشود و چطور باید سبک زندگی خود را در جهت
رسیدن به آن هدف تغییر دهید؟
3 .تا هفته آینده ساعتی در روز را مشخص کرده و در آن ساعت برای اهدافتان ،برای اینکه خدا برای رسیدن به هدفهایتان
به شما مسیر بدهد و همینطور به شما قوتی عطا کند که در مسیری به شما داده به پیش روید  ،دعا کنید.

دعا وپرستش ۱۰- ۸ :دقیقه

خداوندا تو آگاهی
تو بیادم هستی

