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جلسه ششم

در دعا سماجت کنیم تا نتیجه بگیریم
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
نوجوانان را به گروه های دو الی سه نفره تقسیم کنید
سپس به آنها فرصت بدهید که انیمیشن زیر را یک بار فقط یکبار در گروه خود نگاه کنند .بعد از آن در جمع  ،هر گروه
به نوبت آن را به صورت بداهه دوبله کند.
توجه :صدای انیمیشن را در هنگام دوبله قطع نمایید.
به گروهی که با خالقیت بیشتر اینکار را انجام داد هدیه کوچکی بدهید.
ویدئو
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.اگر شخصی با اصرار زیاد در خواستی از شما داشته باشد واکنش شما به این درخواست چیست؟
2.تا چه اندازه باید اصرارکند تا شما آن درخواست را بپذیرید؟
3.تا بحال شده خواسته ای را که با آن مخالفت کردید  ،با اصرار فراوان شخص  ،قبول 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 .و در این تعلیم تالش بر این داشته باشید تا مثل ها و مثال های به کار برده شده را به
شکل داستان تعریف کنید تا حوصله نوجوان را سر نبرد.
تعلیم  ۳۰-۲۵ :دقیقه
در ابتدا لوقا باب  ۱۸آیات  ۱الی ( ۸مثل بیوه زن سمج ) را با دقت و تعمق همه با هم بخوانید.
وسپس برای بار دوم این مثل را به شکل یک داستان عامیانه برای نوجوانان تعریف کنید :
در شهری قاضی زندگی میکرد که داوری هایش بسیار ناعادالنه بود .روزی بیوه زنی مشکلی داشت و تصمیم گرفت
درخواست عدالت خواهی از این قاضی ناعادل بکند .درخواستش این بود که در برابر افرادی که به او آسیب میزدند،
قاضی از او محافظت کند .اما با بی اعتنایی و مخالفت و بی عدالتی از جانب قاضی رو به رو شد .ولی بیوه زن نا امید
نشد و چون پافشاری و سماجتش بیشتر و بیشتر میشد این مسئله باعث مشغولیت فکری برای قاضی شد .سماجت

بیوه زن تا جایی ادامه پیدا کرد که باعث ایجاد مزاحمت برای قاضی شد .سرانجام این ماجرا باعث رسیدن بیوه زن به عدالتی
که برایش اصرار داشت ،شد.
خوب است بدانیم  ،شرایطی که این زن از نظر اجتماعی داشت یعنی بیوه بودنش و همینطور سماجت او  ،دالیلی است که
عیسی به این مثل اشاره میکند .میخواهیم به بررسی این دو نکته بپردازیم:
نخست بیوه زن بودن او :
بیوه یعنی شخصی که یا مطلقه هست و یا شوهر او فوت کرده  ،به عبارتی بیوه زن بودن نشانه از نداشتن هیچ تکیه گاه و
حامی میباشد و آن زن هیچ راه نجات یا فراری برای راحت ماندن از دست دشمنانش ندارد چون شوهر او ،تنها شخصی که
می توانست از او در برابر خطرها محافظت کند دیگر در کنارش نیست  .بنابراین زن بیوه ،هیچ راهی جز عدالت خواهی از راه
قانون  ،توسط قاضی ندارد.
دوم سمج بودن او :
با توجه به اینکه هیچ کسی از سمج بودن یا انجام یک کار سخت به صورت مداوم لذت نمیبرد ،ولی بعضا سماجت میتواند
در زندگی اشخاص تاثیرات خوبی داشته باشد  .برای مثال اگه شما هر روز یک ساعت به ورزش بپردازید و در داشتن نظم در
زندگی ورزشی خود  ،سماجت به خرج دهید ،طی زمان مشحضی به نتیجه مطلوب که میتواند اندام زیبا باشد ،خواهید رسید.
ما اکنون میخواهیم به جای کلمه سماجت از کلمه ایمان استفاده کنیم و اسم این مثل را به بیوه زن با ایمان تغییر بدهیم
و داستان را یک بار دیگر اما با این تغییر مرور کنیم.
بیوه زن ایمان داشت که تنها قاضی شهر میتواند به فریاد عدالت خواهی او پاسخ دهد و دلیل سماجتش نیز همین باور و
ایمان او به این موضوع بود .در واقع بیوه زن تنها و تنها پاسخ و راه حل خود را در قاضی میدید نه هیچ کس دیگر!!
این دقیقا همان نیرو محرکه ایی است که در بیشتر داستانهای انجیل ،راه گشا برای اشخاص بوده است .در چهار انجیل
مشاهده میکنیم که ایمان افراد باعث تغییر در شرایط آنها بوده است .
عیسی همانند نهری از آب زالل بوده ،هست و خواهد بود .او همواره انسان ها را دعوت میکند تا به نزدش بیایند و از آن
آب بنوشند و سیراب شده و حیات  ،شفا و آزادی را دریافت کنند .در واقع قدمهایی که ما به سمت آن نهر حیات بر میداریم،
ایمان ماست  .خداوند سهم خودش را برای یکایک ما انجام داده است و حال این ما هستیم که با برداشتن قدم ایمان به
سمت او حیات  ،آزادی  ،شفا  ،معجزات و اجابت دعا را دریافت کرده و در نهایت شبیه مسیح شویم .
در معجزات عیسی هیچگاه او با زور و اجبار نزد شخصی نرفت تا به آن شخص برکت یا شفا بدهد ،بلکه اشخاص با ایمان
بر اینکه شفا پیدا خواهند کرد قدم به سوی عیسی گذاشته و نزد او با ظروفی خالی حاضر شدند و عاجزانه از او مانند بیوه زنی
که هیچ پناهی نداشت  ،طلب برکت و شفا کردند .
بر میگردیم به مثال بیوه زن سمج ۲ ،نکته را در این مثال بررسی میکنیم:
1.چرا باید سماجت کنیم و نتیجه آن چیست ؟
در مثل بیوه زن سمج  ،سماجت برای محافظت در برابر دشمنان و عدالت خواهی بود ،امروزه ما در زندگی خود میتوانیم
این سماجت را همراه با ایمان در دعای خود به کار گیریم  .دعا کردن با ایمان همراه با پایداری در آن ،همانند ورزشکاری که
در ورزش خود سخت در حال تالش هست میتواند نتیجه بسیار باور نکردنی برای ما به ارمغان بیاورد .پس در دعا بسیاری
از خواسته های خود را با ایمان بر اینکه دعای ما شنیده میشود و تنها شخصی که میتواند به این دعا جامه عمل بپوشاند
خداست  ،به حضور او بلند کنیم .درهر شرایطی در ایمان و باور خود بمانیم .حتی اگر هنوز پاسخ دعای خود را نگرفته ایم به
دعا کردن ادامه داده و ایمان داشته باشیم هیچ غیر ممکنی برای خداوند وجود ندارد.
2.نزد چه کسی سماجت کنیم؟
در این مثال قاضی نا عادلی را میبینیم که به سماجت بیوه زن  ،در نهایت عکس العمل نشان داد پس اگر سماجت بر روی
آن قاضی کارساز بود  ،چه بسا بیشتر در حضور خداوند عادل  ،گره گشا خواهد بود .خداوند از عادل ترین انسان روی

زمین عادل تر  ،از مهربان ترین انسان مهربان تر و از کل انسان ها برتر و درک باالتری دارد .همانطور که در کالمش اشاره کرده
که عدالت خداوند همچون نهر دائمی است .پس بیایید با سماجت دعا کنیم و بر ایمانمان پایدار بمانیم .بهترین کسی که
میتوانیم در حضورش با سماجت در خواست کنیم خود خداوند است.
نکته بسیار مهم  :باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که زمان خداوند با زمان ما متفاوت است  .حتی اگر موضوعی که برایش
در دعا هستیم به مرز غیرممکن ،یا به نظر ما غیرممکن برسد  ،ولی برای خداوند ما غیرممکن نخواهد بود  ،خداوند هیچ
وقت تاخیر نخواهد کرد .در نتیجه ما باید بدانیم که درخواست های خود را به حضور چه کسی میبریم و به زمان خداوند
اعتماد کنیم.

گفتگو :
1.خداوند در گذشته شما چه زمانی در آخرین و بهترین لحظه به داد شما رسیده و دعای شما را اجابت کرده است؟ با
یکدیگر در مورد آن صحبت کنید.
2.متی باب  ۷آیه  ۷را مطالعه کرده و نظرات خود را در گروه بیان کنید.

تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی 15 :الی  20دقیقه
از نوجوان بخواهید که بر تعلیم امروز تعمق کند با توجه به آموخته های امروز آن را در قالب یک جمله با سایرین در میان
بگذارند.
آیه کلیدی  :متی باب  ۷آیه  ۷را حفظ کنید تا در روز تنگی و نیاز بتوانید آن را بیاد بیاورید.

قدم عملی ۱۰ :دقیقه
1.با تحقیق و بررسی در کتاب مقدس دو شخص را پیدا کنید که با سماجت در دعا به آن خواسته رسیده باشند؟
2.در این هفته در ساعتی مشخص  ،فقط یک مورد دعا را به حضور خدا به صورت منظم ببرید.
3.در دفترچه ایی برای آینده ،بازه زمانی را مشخص کنید تا برای یک موضوع خاص در دعا باشید و این موضوع در آن
یادداشت کنید .
مثال :برای قبولی در دانشگاه مورد نظر هر روز صبح ساعت  ۹به مدت سه هفته در دعا خواهم بود  ،و برای موضوعات دیگر
نیز میتواند این دفتر یادداشت را استفاده کنید.

دعا وپرستش ۱۰- ۸ :دقیقه
سرود خواهم هر روز با تو راه روم
سرود تسلیمم من

