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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

رهبر را پیدا کنید

نحوه بازی : 
از بازیکنان بخواهید که در یک دایره بزرگ با فضای کافی در مرکز و بین هم برای داشتن حرکت آزادانه، بایستند.

یک بازیکن، یا اگر گروه زیاد باشند دو بازیکن را  در نظر بگیرید و از او بخواهید که از اتاق خارج شده و منتظر بماند.
بقیه بازیکنان یک رهبر را تعیین می کنند. رهبر ژست، جنبش یا حالت خاصی را ایجاد می کند و بقیه بازیکنان باید او را 

تقلید کنند.
هنگامی که رهبر بین بقیه ایستاد، بازیکن یا بازیکنانی که خارج از اتاق هستند، دوباره به اتاق دعوت می شوند و باید در مرکز 

ایستاده و همه بازیکنان مانند رهبر حرکت کنند،  بازیکنی که در وسط ایستاده حدس می زند که رهبر کیست. رهبر کیست 
حتما به سایر بازیکنان خاطرنشان کنید که هیچگاه به طور مستقیم به رهبر نگاه نکنند، چرا که این امر می تواند به کسی که 

باید رهبر را تشخیص دهد، سرنخ فوری بدهد.
اگر بازیکن وسط درست حدس بزند، رهبر جایگزین او می شود و بازی ادامه می یابد.

زمانی که بازیکنان موقعیت های مختلف، خنده دار، حرکات و ژستهای جالب را انجام دهند، این بازی می تواند سرگرم 
باشد. کننده 

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. 

تعریف شما از فرد بی ادب چیست؟ یا به چه شخصی بی ادب گفته میشود؟. ۱

به نظر شما چه عواملی بر بی ادب شدن یک شخص تاثیر میگذارد ؟. ۲

درس دوم

بی احترامی و بی ادبی



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

در جلسه گذشته متوجه شدیم که در ما و افکار ما میتواند چیزهایی شکل بگیرد که ما اسم آن را آشغال گذاشتیم و گفتیم 
که میخواهیم شروع کنیم به دور ریختن آنها 

در این جلسه میخواهیم در مورد یکی دیگر از این آشغال ها که )بی ادبی( هست صحبت کنیم 

ابتدای جلسه همه ما در مورد معیار و تعریفی که نسبت به بی ادبی داریم صحبت کردیم 

اما میخواهیم کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم که بی ادبی به چه معناست و چه کارهایی بی ادبی محسوب میشود؟

بی ادبی در فرهنگ ما معانی دیگری مانند گستاخی ، پر رویی ، ناسزا گویی و حاضر جوابی هم دارد.

اما چطور متوجه آن شویم؟
میخواهیم با هم ۴ مورد از مشخصه های بی ادبی و بی احترامی را بررسی کنیم. 

ابتدا باید بگوییم ، معیاری که دنیا در مورد روابط ما با اشخاصی که به ما نزدیک هستند میدهد، شوخی کردن و به کار 
بردن کلماتی هست که هرچند زشت اما در دوستی ها و روابط نزدیک عادی به شمار میروند و دنیای امروز ما با این عادی 

سازی ها دنیا را به سمت بی ادبی پیش میبرد و اتفاقا به عنوان داشتن فرهنگ از آن نام میبرند . 

اما تعریف کالم خدا کامال متفاوت از آنچه که دنیای امروز برای ما تعریف میکند میباشد .

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۴ و ۵ خوانده شود

محبت رفتار ناشایست ندارد .  در ترجمه قدیم اینطور نوشته شده است که محبت بی ادب نیست

پس قلب خدا و معیار او با دنیا کامال متفاوت است و ما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح باید آنچه که خواست و 
اراده اوست را انجام دهیم . 

اما ۴ موردی که مشخصه ی  بی ادب و بی احترامی میباشد به شرح زیر است :

۱-به کار بردن کلمات زشت و زننده و لحن بد :
احتماال در محیط های مختلف مانند مدارس ، شاید حتی جایی که در آن کار میکنید ، و کوچه و خیابان ،   اشخاصی که 
بدون در نظر گرفتن کسانی که در اطراف خود هستند کلمات زشت و زننده ای به کار میبرند و باعث شرم و خجالت اطرافیان 

میشوند را دیده اید . معموال این گونه افراد، به بی ادبی خود واقف هستند و تمایلی به رفع این موضوع ندارند . 

۲-به کار بردن کلماتی خاص که فرد مقابل را ناراحت میکند 
معموال این افراد خودشان را به عنوان فردی حاضر جواب معرفی میکنند اما حقیقتا به این موضوع که با این کلمات 

دیگران را ناراحت میسازند فکر نمیکنند و فقط میخواهند نفس خود را ارضا کنند .

مثال: وقتی ۲ اسکناس با هم صحبت میکنند یک پول خرد خودش را وسط نمی اندازد و یا

دهنت هنوز بوی شیر میدهد و ....

این افراد با گفتن این جمالت بی ادب بودن خود را به نمایش میگذارند.  



۳-به کار بردن تیکه کالم های خود و نام گذاری بر روی اشخاص 
اکثر ما اشخاصی را میشناسیم که معروف هستند به نام گذاری افراد و عمومی کردن آن در جامعه نزدیک خود مثل جمع 

دوستان و یا حتی جامعه بزرگتر مثل شهر یا کشور 

مثال : موقع دیدن آنها برای سالم کردن با آن شخص میگویند 

سالم )نام شخص( دراز     یا      سالم )نام شخص( مارمولک 

شاید این نوع صحبت مورد توجه خیلی از اطرافیان او قرار بگیرد و آنها با این جمالت بخندند اما در واقع بازهم در این 
موقعیت بی ادبی آن فرد را میبینیم . 

۴-به کار بردن کلماتی که با وجود بد نبودن آن ،در جایگاه اشتباه بیان میشود 
در این مواقع افراد بدون در نظر گرفتن جایگاه فرد مقابل و یا حتی شرایط سن او کلماتی ساده اما خارج از جایگاه خود 

را بیان میکنند.

مثال: فردی برای استخدام شدن در شرکتی پیش مدیر عامل شرکت که اتفاقا فردی مسن هم است میرود و در حرف های 
خود او را )تو( خطاب میکند  

به کار بردن کلمات هرچند ساده اما به دور از جای مناسب ،بی ادبی گوینده ی آن کالم را اعالم میکند.

پس متوجه شدیم که معیار خدا با دنیا متفاوت است و بی ادب بودن فقط گفتن صرفا کلمات زشت و زننده نمیباشد . 

متی باب ۵ آیه ۲۲ 

هر که برادر خود را راقا ) احمق ( بخواند سزاوار آتش جهنم است

خدای ما میخواهد که ما در محبت ، محبتی که در آن بی ادبی نیست ما را رشد و تربیت کند 

و در کلوسیان باب ۳ آیه ۷ و ۸ 

پاکی زبان ما و بی ادب نبودن را نشانه ایمان میداند .

اما ما به تمام موارد بی ادبی اشاره نکردیم تنها در مورد تعدادی از آنها که به صورت گسترده در اطراف ما وجود دارد 
صحبت کردیم و همه این موضوعات میتواند برای خود ما هم پیش آمده باشد.

بیاییم با ۱ تا ۲ دقیقه سکوت و تعمق شخصی ببینیم که کدام از این موارد در خود ما هم است؟ کجا بوده که ما اجازه 
دادیم حتی یکی از این موارد در ما رشد کند ؟ و احساس میکنیم اجازه دادیم این بی ادبی در زندگی های روزمره ما جای 

داشته باشد ؟

اگر که احساس میکنیم هر کدام از این موارد در وجود ما هم است و فکر میکنیم این عادتی در ما شده که نمیتوانیم آن 
را دور بیندازیم باید بدانیم که :

۱-خدا میخواهد ما در پاکی زندگی کنیم و مارا احیا سازد )اعمال باب ۳ آیه ۱۹ (

۲-خدا خود برای این عمل به ما قوت میبخشد ) مزمور باب ۴۶ آیه ۱(

گفتگو :

در این مورد گفتگو کنید که بی ادبی چه تاثیری بر رابطه ما با خدا ، دیگران و خود دارد و با ادب بودن چه تاثیری بر روی 
دیگران میگزارد 

اگر شهادتی در این مورد دارید بیان کنید . 



تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی: ۱۵-۲۰ 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 
بگذارند. میان 

قدم عملی: ۱۰ دقیقه

اگر در ما بی ادبی است  آنها را شناسایی کنیم  با دعا و با تمرین  به مرور زمان از خود دور سازیم. ۱

اگر فردی را با کالم خود ناراحت کرده اید به او زنگ بزنید و از او بابت کالم خود معذرت خواهی کنید و تاثیر این . ۲
عمل بر روی او و خود را یا با جمع دوستان خود و یا رهبر خود به اشتراک بگذارید 

 

دعا وپرستش: ۸ -۱۰  دقیقه

پاک شدم با خون عیسی

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oDj8Q24o2pY

