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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

بازی مفهومی یک کالغ چهل کالغ

بر طبق لینکی که قرار داده شده بازی را به پیش ببرید ، پیشنهاد میشود که مربی از قبل به بازی مسلط شود تا بتواند به 
درستی برای نوجوانان توضیح دهد

بازی مفهومی یک کالغ چهل کالغ

نوجوانان را به دو گروه تقسیم بندی کنید و دو گروه به شکل صف جداگانه بایستند به هر گروه تصویری متفاوت بدهید 
تا بر پشت همگروهی خود بکشد

و هر گروهی که بهترین و کاملترین تصویر را ارائه دهد برنده بازی خواهد بود .

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-غیبت کردن چیست؟
۲- چه نتایج و تاثیراتی با خود به همراه دارد؟

۳-بنظر شما چرا ما تمایل به غیبت کردن و سخن چینی داریم؟

جواب سوال دوم بر طبق کالم خدا :
در کالم خدا کتاب امثال سلیمان باب ۱۸ آیه ۸ اینطور میفرماید :

سخنان سخن چین همچون لقمه های لذیذ است که به اعماق وجود انسان فرو میرود

درس پنجم

غیبت

https://www.aparat.com/v/qNMYK/


بنا بر آیه باال ، سخن چینی مانند لقمه ایی لذیذ برای شخص شنونده و حتی برای خود گوینده نیز لذت بخش است، به 
همین دلیل میل به غیبت و سخن چینی در همه ما وجود دارد. خدایی که ما را سرشته از درون ما آگاه است این موضوع 

را به خوبی میداند. اما در کالمش ما را از این امر نهی کرده است  که در ادامه درس به آنها میپردازیم .

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

همانطور که متوجه شدید نام دیگر بیماری غیبت ، سخن چینی است.

زمانی غیبت یک واژه منفی و رفتاری غیر اخالقی محسوب میشد ، اما امروزه قباحت و زشتی خود را تا اندازه زیادی از دست 
داده و تبدیل به یک سرگرمی و وقت گذرانی شاد و هیجان انگیز شده است.

در گفتگو قبل از تعلیم هر یک از شما تعریفی برای غیبت ، ارائه دادید. امروز میخواهیم تعریفی کاملتر از غیبت یاد بگیریم: 

غیبت یعنی:
صحبت کردن در مورد مشکالت ، اشتباهات و شکستهای دیگران، پشت سر آنها، خواه این سخنان حقیقت داشته باشند، 

خواه نداشته باشند!

غیبت چیزهای است که ما جلو خود شخص نمی گوییم، یا الاقل به نحوی که پشت سرشان میگوییم، در حضورشان نخواهیم گفت!

یعنی اظهار نظر منفی در مورد دیگران!

یک ضرب المثل بختیاری میگوید : سخن چینی از غارت و دزدی بدتر است. غیبت کردن مانند حمله بی رحمانه به شخصیت 
افراد است حتی اگر با لغات مودبانه و یا روحانی همراه باشد!!!

به عنوان مثال عباراتی مانند : غیبتش نباشه ولی .....  یا خدا برکتش بده ولی ..... ویا این را میگویم که دعا کنید ....

چرا غیبت میکنم ؟؟
حال آنکه با تعریف غیبت آشنا شدیم ، میخواهیم به بررسی دالیلی که انسانها تمایل به غیبت کردن دارند بپردازیم

میل به پذیرفته شدن:. ۱
همه ما دوست داریم مورد توجه و محبت دوستانمان قرار بگیریم.گاهی حاضریم که این توجه و پذیرش را از هر راهی بدست 
بیاوریم. مزمور ۱ آیه ۱ در این مورد بسیار زیبا توضیح میدهد، این مزمور توصیه خوبی برای افرادی که با جماعت همرنگ 

میشوند و غیبت کردن را توجیه میکنند، دارد.

کنجکاوی و فضولی:. ۲
یکی دیگر از عواملی که ما را به سمت غیبت کردن میکشاند ، کنجکاوی در مورد زندگی خصوصی دیگران و اشتیاق برای سر 

در آوردن از مسائل مربوط به آنهاست.



حسادت:. 	
انسان وقتی در مورد افرادی که نسبت به آنها حسادت میکند، سخن منفی میشنود ، از ته دل احساس خوشحالی میکند!! انگار 
بد بودن شخص دیگر ، خود ما را به فردی بهتر تبدیل میکند!! به همین دلیل کالم خدا در کتاب امثال باب ۱۸ آیه ۸ میگوید: 
سخنان سخن چین همچون لقمه ای لذیذ است که به اعماق وجود انسان فرو می رود. اما این لقمه به ظاهر لذیذ است 
بلکه مانند سمی است که در ما تاثیرات مخربی بهمراه دارد.این لقمه بر فکر ما ، روابط ما  و دیدگاه ما نسبت به اطرافیانمان 
تاثیرات بسیار بدی میگذارد. در نهایت باعث میشود ما به انسانهایی ، مغرور، حسود ، از خودراضی، تلخ و بدبین تبدیل شویم.

احساس ترس و عدم امنیت:. 	
اغلب وقتی دچار ترس و عدم اعتماد به نفس هستیم، به جای آن که جرات کنیم با کسی که ما را رنجانده است ، رو در رو 

صحبت کنیم، میکوشیم با غیبت کردن خود را خالی کنیم. که این روش خالف کالم خداست! متی باب ۱۸ آیات ۱۷ و ۱۸

اطاعت نکردن از کالم خدا و بی توجهی به روح القدس :. ۵
یکی از ثمرات روح القدس خویشتنداری است ) غالطیان باب ۵ آیه ۲۳( ما مسیحیان در برابر وسوسه ها ،از جمله غیبت کردن 
باید با کمک روح القدس و کالم خدا بجنگیم. و در این دنیای تاریک مانند نور و نمک باشیم. در صورت به توجهی نسبت به 

روح خدا و کالمش در برابر وسوسه غیبت ناتوان خواهیم بود.

غیبت کردن دالیل بسیار دیگری مانند : قضاوت کردن در مورد دیگران ، کاهلی ، بیکاری و بی هدفی در زندگی شخصی و .... 
دارد که ما فقط به پنج مورد اشاره کردیم.

نتایج و تاثیرات غیبت بر زندگی :

خدشه دار شدن رابطه با خدا : مزمور ۱۵ آیه ۱- 	. ۱
ایمانداران به مسیح کدام مهمانی را ترجیح میدهند؟مهمانی غیبت یا مهمانی نزد خدا ؟

باید دقت کنیم که ما به عنوان ایمانداران به مسیح هم نباید غیبت کننده باشیم و هم نباید گوش شنوا برای شنیدن غیبت. 
زیرا این چنین است که میتوانیم به مهمانی خدا وارد شویم.

تلخی و خشم : امثال باب ۲۵ آیه 	۲ . ۲
در این آیه متوجه میشویم ، همانگونه که باد شمالی با خود باران میاورد و نمیتوان جلوی باریدن باران را گرفت ، غیبت کردن 

نیز با خود تلخی و خشم افرادی که در موردشان غیبت کرده ایم ، را بهمراه خواهد داشت.

گسستگی روابط:امثال باب ۱۶ آیه ۲۸ . 	
نفاق، جدایی، جنگ و دعوا از دیگر سوغات های غیبت و سخن چینی هستند.

بی اعتمادی : امثال باب ۱۱ آیه 	۱ . 	
سخن چینی باعث بی اعتمادی و فاش شدن رازها میشود.

چگونه از غیبت کردن فرار کنیم ؟
اگر میخواهیم از کالم خدا اطاعت کنیم و خشنودی خدا را در نظر داشته باشیم ، بدون قضاوت کردن دیگران یا بدون آنکه 
بخواهیم خود را مقدس تر از سایرین نشان دهیم، به کسانی که در کنار ما غیبت میکنند، بگوییم که مایل نیستیم که به غیبت 
های آنها گوش بدهیم. طبیعی است که در ابتدا دوستانمان از ما دلخور میشوند ، بخصوص اگر قبال در غیبت کردن با آنها 



شریک بوده ایم، اما مطمئنا با مرور زمان به این موضوع عادت کرده و مورد احترام و اعتماد آنها قرار خواهیم گرفت.

یا اینکه گاهی اوقات تنها کافیست که در زمان غیبت ، موضوع صحبت را عوض کنیم و بگوییم : )بیایید در مورد چیز دیگری 
حرف بزنیم(به این ترتیب به اطرافیانمان فهمانده ایم که با غیبت کردن میانه ایی نداریم.

نتیجه گیری:

ما به عنوان فرزندان خدا باید تصمیم بگیریم که مطابق کالم او زندگی کرده و در این دنیای تاریک ، نور مسیح را بتابانیم . مانند 
ماهی که در آب شور زندگی میکند ولی ، گوشتش شور نمیشود ، ما نیز در این دنیایی که استانداردهای خودش را دارد زندگی 

میکنیم ولی نباید اجازه دهیم که این استانداردها به درون ما راه یابد . ما در دنیا هستیم ولی از دنیا نیستیم !! 

گفتگو :

در گروه های چند نفره به سواالت زیر پاسخ داده و در مورد آنها بحث و گفتگو کنید.

آیا میتوان هم شاهد مسیح بود و هم غیبت کرد؟ چرا ؟. ۱

بنظر شما افرادی که غیبت میکنند، چه بهانه ها و توجیهاتی برای خود پیدا میکنند؟. ۲

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

مزمور ۵۰ آیات ۱۶ تا ۲۳ را مطالعه کنید ، حال میتوانید پرسش هایی که در بخش گفتگو مطرح شد را به خوبی . ۱
پاسخ دهید:

آیا میتوان هم شاهد مسیح بود و هم غیبت کرد؟ چرا ؟

بنظر شما افرادی که غیبت میکنند، چه بهانه ها و توجیهاتی برای خود پیدا میکنند؟

کالم خدا چه پاسخی به این بهانه ها میدهد؟

بیایید امروز به جای پچ پچ کردن در مورد اشتباهات دیگران، با محبت شگفت انگیزی که مسیح در ما قرار داده، . ۲
خطاهای دیگران را بپوشانیم و برای این موضوع با جدیت دعا کرده و قوت خدا را بطلبیم.

یا . ۳ بکشید  دستتان  روی  بر  یک ضربدر  مانند  میدانید  خودتان  فقط  عالمتی که  یک  نکردن  ،غیبت  تمرین  برای 
میتوانید استیکری روی قاب گوشی تان بچسبانید ، تا به شما یاد آور شود که شما در دنیا هستید ولی از دنیا نیستید 

و طبق گفته مسیح مانند نور و نمک در دنیا باشید.



دعا وپرستش: ۸ -۱۰ دقیقه

مرا مالقات کن

ابا من از آن تو هستم

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_MH_xctslfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HjsrqAzFJwA&feature=youtu.be

