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موضوع: از صلیب تا رستاخیز

درس اول: صلیب

خوش آمد گویی: ۳ دقیقه	 
بــه نوجوانــان، گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد خــوش آمــد بگوییــد. اگــر نوجوانــی بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت )تــازه وارد، 
نــو ایمــان یــا مهمــان(، او را بــه صــورت ویــژه خــوش آمــد بگوییــد و شــما نوجوانــان را تــک تــک بــه او معرفــی کنیــد و در مــورد هــر کــدام یــک 
نکتــه مثبــت بگوییــد )بــا ایــن کار عمــا نشــان مــی دهیــد چقــدر بــه هــر کــدام از نوجوانــان توجــه شــخصی داریــد( و ســپس از او بخواهیــد 

در معرفــی خــودش یــک نکتــه مثبــت بگویــد و آن را بــه یــاد داشــته باشــید )شــاید در جلســات بعــد الزمتــان شــود(.

گپ و گفتگوی خودمانی : 15 دقیقه	 
از نوجوان در مورد تکالیف عملی هفته گذشته )فروتنی( سواالتی بپرسید، سعی کنید سواالتتان در راستای تکلیف عملی باشد ولی 

تا جایی که امکان دارد از هر نوجوان سوال متفاوتی بپرسید.

به عنوان مثال:

فربد جان، شما به چه چیزهایی فخر می کنی؟

سوگل جان، به نظر شما، چطور با درک شخصیت مسیح، فروتنی را در خود تقویت کنیم؟

سروش جان، به نظر شما، چطور با درک محبت خدا، فروتنی را در خود تقویت کنیم؟

حدس زدن موضوع تعلیم: 10 دقیقه	 
مربــی عزیــز: از نوجوانــان بخواهیــد کــه بــا وســایلی کــه بــه همــراه دارنــد یــک صلیــب بســازند )قلــم، کاغــذ، ســاعت مچــی، کلیــد و یــا هــر 
چیــز دیگــری کــه بــه همــراه دارنــد(. اگــر جلســه در زوم برگــزار مــی شــود، مــی توانیــد از نوجوانــان بخواهیــد کــه از اتــاق یــا هــر مکانــی کــه 
هســتند، خــارج نشــوند و بــا اســتفاده از وســایلی کــه آنجــا هســت یــک صلیــب درســت کننــد. تاکیــد کنیــد کــه حتمــا صلیــب را بســازند، 
مثــا اگــر در گــردن، گردنبنــد صلیــب دارنــد، پذیرفتــه نیســت. اگــر زمــان داشــتید، مــی توانیــد بــرای انتخــاب بهتریــن اثــر، رای گیــری کنیــد. 

ســپس نظــر نوجوانــان را در مــورد صلیــب جویــا شــوید. احتمــاال قریــب بــه اتفــاق آنهــا از صلیــب بــه نیکویــی یــاد خواهنــد کــرد. در اینجــا 
شــما بــا در نظــر گرفتــن رده ســنی نوجوانــان، اندکــی در مــورد واقعیــت دردنــاک کاربــرد صلیــب در زمــان عیســی صحبــت کنیــد. بــه عنــوان 
مثــال: مصلــوب  شــدن بدتریــن نــوع مــرگ بــرای جنایتــکاران و افــراد شــریر بــود. امپراطــوری روم ایــن نــوع مــرگ را بــرای آنانــی کــه تابعیــت 
رومــی داشــتند اجــرا نمــی کــرد، چــرا کــه شــخص مصلــوب شــده بســیار خــوار و حقیــر مــی  گردیــد و بــا تحمــل درد بســیار زیــادی کشــته 

مــی شــد.

در پایــان ایــن بخــش حتمــا بــه ایــن مطلــب اشــاره کنیــد کــه عیســی مســیح خداونــد، بــا ایــن کــه هیــچ گناهــی مرتکــب نشــده بــود، از پــدر 
اطاعــت کــرد و جــان خــود را بــر صلیــب بــرای مــا فــدا کــرد، اگــر چــه بــا درد و رنــج همــراه بــود. 

از یکدیگر می شنویم: ۵-۱۰ دقیقه	 
ــان رســاندید، لطفــاً در یــک مشــارکت صمیمــی  ــه پای ــدر ب ــر اطاعــت عیســی از اراده پ ــد ب ــا تاکی ــز: حــال کــه بخــش قبــل را ب ــی عزی مرب

پرســش هــای زیــر را از نوجوانــان بپرســید.

در مواقع سختی و رنج واکنش شما چیست؟. 	

موقعیتی را توصیف کنید که انجام کاری برایتان دشوار بوده، ولی میبایست در اطاعت بمانید و کار را به پایان برسانید؟. 	

در مواقعی که اطاعت برایتان دشوار است عکس العمل شما چطور می باشد؟. 	

چه چیزی باعث می شود که ما از شخص یا اشخاصی اطاعت کنیم؟. 	
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تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه	 
بحث و گفتگو

از نوجوانان بخواهید که تصور کنند در چنین شرایطی هستند:

فصــل امتحانــات فــرا رســیده اســت و مــدارس )چــه بــه صــورت آنایــن و چــه بــه صــورت حضــوری( بــه جهــت فرجــه امتحــان تعطیــل اســت. 
والدینتــان از شــما مــی خواهنــد کــه بیشــتر طــول روز را بــه مطالعــه دروس اختصــاص دهیــد. آنهــا شــما را بــه درس خوانــدن تشــویق و 
توصیــه مــی کننــد ولــی کنترلــی بــر آنچــه مــی کنیــد، انجــام نمــی دهنــد و شــما آزاد هســتید کــه درس بخوانیــد یــا زمــان خــود را صــرف امــور 
دیگــری کنیــد. بــا شــناختی کــه از خودتــان داریــد، واکنــش شــما در چنیــن موقعیتــی چــه خواهــد بــود؟ )در صــورت امــکان همــه نوجوانــان 

نظرشــان را بگوینــد(

از نوجوانان بخواهید که تصور کنند در چنین شرایطی هستند:

پــس از یــک روز ســخت، درســت زمانــی کــه بــه اســتراحت نیــاز داریــد، دوســتتان بــا شــما تمــاس مــی گیــرد و از شــما مــی خواهــد کتابــی بــه 
دســت او برســانید. وقتــی علــی رغــم خســتگی ایــن کار را انجــام مــی دهیــد و کتــاب را بــه دســتش مــی رســانید، او عذرخواهــی مــی کنــد و 
بــه شــما میگویــد کــه کتــاب دیگــری را هــم مــی خواســته کــه فرامــوش کــرده اســت بــه شــما بگویــد و دوبــاره از شــما خواهــش مــی کنــد، آن 

کتــاب را هــم بــه او برســانید. واکنــش شــما در چنیــن موقعیتــی چــه خواهــد بــود؟ )در صــورت امــکان همــه نوجوانــان نظرشــان را بگوینــد(

مربــی عزیــز: در شــرایط فــوق معمــوال دو دســته عکــس العمــل مــی توانــد وجــود داشــته باشــد، دســته نخســت شــامل اطاعــت و انجــام 
خواســته و دســته دوم نااطاعتــی و شــانه خالــی کــردن از انجــام آن. صــرف نظــر از اینکــه کــدام نوجــوان چــه پاســخی داده اســت شــما 

ســواالت زیــر را مطــرح نماییــد:

به نظر شما در این داستان ها چه دالیلی باعث می شود که اطاعت کنیم؟

چه دالیلی باعث می شود که اطاعت نکنیم؟

)در اینجا نیز چند نفر نظرشان را بگویند(

بررسی کالم

از یک نوجوان )داوطلب( بخواهید متی 6	: 6	 - 6	 را بخواند. 

ایده اصلی:

می توانید این قسمت را به عنوان یک اصل در اطاعت، از زبان خود، اعام نمایید: 

اطاعــت یــا عــدم اطاعــت، ارتباطــی مســتقیم بــا ماهیــت رابطــه افــراد، میــزان صمیمیــت و نزدیکــی آنهــا بــه یکدیگــر و میــزان شــناخت 
آنهــا از هــم دارد.

زندگــی عیســی مســیح بیشــتر از هــر شــخص دیگــری در کتــاب مقــدس و چــه در اطــراف مــا، اطاعــت از انجــام اراده پــدر را برایمــان بــه 
نمایــش مــی گــذارد. داســتان صلیــب بیانگــر اطاعــت کامــل مســیح اســت. عیســی الگویــی از اطاعــت کامــل را بــرای مــا بــه جــای گذاشــت. 
اطاعتــی کــه اگــر چــه بــا درد و رنــج همــراه بــود امــا او را از انجــام اراده پــدر وا نگذاشــت. او از پــدر اطاعــت کــرد و جــان خــود را بــر صلیــب 
ــد. داســتان محبــت، بواســطه  ــع گردی ــر صلیــب، مطی ــی مــرگ ب ــه مــرگ، حت ــا ب ــد ت ــدا کــرد، چنانکــه پولــس رســول مــی گوی ــرای مــا ف ب

صلیــب، بــه اوج خــود مــی رســد. 

داستان صلیب )الگوی اطاعت کامل عیسی از پدر( 

مربــی عزیــز: لطفــا ایــن قســمت کــه ایــده اصلــی تعلیــم اســت را چنــد بــار مطالعــه کنیــد و بــا توجــه بــه متــن و دو کلیــدی کــه در اینجــا و 
در نتیجــه گیــری ارایــه شــده، ایــن ایــده اصلــی را بــه نوجوانــان انتقــال دهیــد )مــی توانیــد نظــر بــه شــناختی کــه از نوجوانــان داریــد متــن را 

اندکــی بســط دهیــد یــا از همیــن متــن اســتفاده نماییــد(.
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مســیح مــي رفــت تــا تمامــي خشــم خــدا عليــه گنــاه بشــر را بــر خــود بگيــرد. عیســی در ژرفــای انــدوه وصــف ناپذيــر خــود، بــه همراهــي 
صميمــي تريــن شــاگردان خــود نيــاز داشــت. بــه آنهــا گفــت: » در اینجــا بمانیــد و بــا مــن بیــدار باشــید«. مــا هرگــز نخواهيــم توانســت 
رنــج و عذابــي را کــه او متحمــل شــد، درک کنيــم. او در مقــام انســانی بيگنــاه، مجــازات گنــاه مــا را کــه مــرگ و جدايــي از پــدر بــود، بــر خــود 
گرفتــه بــه جــای مــا فــدا شــد. پســر بيگنــاه خــدا بــراي مــا گنــاه شــد و طعــم مــرگ را بــرای همــه چشــيد تــا بــا مــرگ خــود، صاحــب قــدرت 

مــرگ را شکســت دهــد.

جالــب اســت کــه عیســی دعــا کــرد کــه ایــن جــام، یعنــی پیالــه غضــب خــدا، از او بگــذرد. انــگار اینجــا خواســته شــخصی او مــرگ بــر روی 
صلیــب نبــود. او بــا وجــود اينکــه پســر خــدا بــود، در ایــن لحظــه تمايــل انســانی اش بــا اراده خــدا تفــاوت داشــت. پــس دعــا کــرد تــا از مــرگ 
بــر صلیــب رهایــی یابــد. امــا نــه بــه خواســت خــود کــه بــه اراده نیکــوی پــدر. مســیح بــا اطاعــت کامــل از اراده خــدا، بــر شــيطان پيــروز شــد و 
وسوســه فــرار از مــرگ بــر صلیــب را مغلــوب نمــود. او در اينجــا، ایــن الگــوی کامــل را بــرای مــا بــه جــا مــي گــذارد تــا مــا نيــز در تمامــي امــور، 

طالــب اراده خــدا باشــیم نــه خواســت خــود.

اما مسیح چگونه توانست اگر چه با درد و رنج، از انجام اراده پدر اطاعت کند؟

درســت در همیــن مــکان یعنــی بــاغ جتســیمانی، آخریــن مکانــی کــه عیســی مســیح پیــش از مصلــوب شــدن بــا شــاگردان بــود، دو کلیــد 
عالــی بــه شــاگردان و بــه مــا مــی دهــد کــه مــا را در راســتای اطاعــت از اراده نیکــو و پســندیده پــدر، هدایــت مــی کنــد.

کلید اول: 

بیــدار باشــید و دعــا کنیــد تــا در آزمایــش نیفتیــد. آنچــه مســیح را نســبت بــه اطاعــت از پــدر مطمئــن مــی ســازد، ماهیــت رابطــه او بــا پــدر 
اســت. او مــی دانــد کــه دعــا و در حضــور پــدر بــودن، رمــز اطاعــت اوســت و ایــن را بــه شــاگردان خــود نیــز مــی گویــد، حتــی در زمانــی کــه 
در انتظــار هولنــاک صلیــب بــه ســر مــی بــرد نــه تنهــا خــود ســه بــار در دعــا بــه حضــور پــدر مــی رود، شــاگردانش را نیــز بــه ایــن امــر تشــویق 
مــی کنــد. رابطــه مســیح بــا پــدر بــه قــدری عمیــق، زیبــا و بــدون واســطه اســت کــه در نتیجــه ایــن صمیمیــت او حاضــر اســت بــه هــر قیمتــی 
اراده پــدر را اطاعــت نمایــد. بدیهــی اســت کــه هرچــه ارتبــاط مــا بــا خــدا صمیمــی تــر و نزدیکتــر گــردد، اطاعــت از او بــرای مــا آســان تــر و 

همــراه بــا اشــتیاق بیشــتر خواهــد بــود. 

کلید دوم: 

امـّـا نــه بــه خواســت مــن، بلکــه بــه ارادۀ تــو. مســیح درک عمیقــی از محبــت پــدر دارد و حتــی در ایــن شــرایط هولنــاک بــه محبــت بــی نظیــر 
پــدر شــک نمــی کنــد، درســت وقتــی شــرایط کامــا بــه ضــد او اســت. ایــن درک عالــی او از محبــت خــدا بــه کلیــد نخســت یعنــی رابطــه 
نزدیکــی کــه بــا پــدر دارد بــر مــی گــردد. مســیح مــی دانــد کــه خــدا پــدر او اســت و در مقــام پــدر بــرای او بهتریــن را اراده مــی کنــد و بــه 
دلیــل عمــق رابطــه اش بــا پــدر و بــه جهــت شــناخت کاملــی کــه از او دارد، ایــن اطمینــان را دارد کــه اراده پــدر نیکــو، کامــل و پســندیده و 

تمامــا نشــات گرفتــه از محبــت او اســت.

نتیجه گیری

صلیــب یکــی از ارکان اساســی ایمــان مــا اســت. بــا نــگاه کــردن بــه الگــوی کامــل عیســی مســیح در مواجهــه بــا صلیــب، در مــی یابیــم کــه 
اطاعــت او ریشــه در رابطــه و محبــت حقیقــی بیــن او و پــدر دارد. و صلیــب عیســی نــه تنهــا اطاعــت را بــه عنــوان یــک الگــوی کامــل بــرای 
مــا بــه جــای          مــی گــذارد، کــه محبــت او را نیــز بــه مــا اثبــات مــی کنــد. او زمانــی رنــج و مــرگ بــر صلیــب را بــرای مــا بــر خــود همــوار 
نمــود کــه مــا در گنــاه و دشــمن او بودیــم. مــا نیــز بــا تکیــه بــر شــخصیت مطیــع مســیح و پیــروی از دو کلیــد زیــر مــی توانیــم اطاعــت را 

بیاموزیــم و تمریــن کنیــم کــه سرســپرده و تســلیم اراده نیکــو و پســندیده خــدا شــویم. 

صمیمــی شــدن بــا خــدا و عمیــق شــدن در رابطــه بــا او، توســط دعــا و تعمــق در کامــش )ماننــد الگــوی کامــل صلیــب کــه کلمــه . 	
خداونــد بــر آن فــدا شــد تــا مــا بــا خــدا آشــتی داده شــده، در رابطــه بــا پــدر عمیــق شــویم(.

درک محبــت خــدا آنچنــان کــه مســیح محبــت پــدر را درک کــرد و حتــی تــا بــه مــرگ بــر صلیــب بــه محبــت پــدر شــک نکــرد، پــس مــا . 	
نیــز مــی توانیــم بــا یقیــن کامــل تســلیم اراده او باشــیم کــه در راه نجــات مــا فرزنــد یگانــه اش را فــدا نمــود. محبــت خــدا بــه مــا در 

صلیــب مســیح بــه اوج خــودش مــی رســد.
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بحث و گفتگو

مربی عزیز این دو سوال را از نوجوانان بپرسید و اجازه دهید آزادانه در این مورد نظراتشان را بیان کنند:

بــا توجــه بــه نمونــه کامــل اطاعــت مســیح بــر صلیــب، و بــا توجــه بــه دو کلیــد صمیمــی شــدن بــا خــدا و درک محبــت او و اطمینــان . 	
بــه، کامــل و نیکــو و پســندیده بــودن اراده او، شــما فکــر مــی کنیــد در مواقــع ســختی و رنــج، واکنــش مــا بــه عنــوان شــاگردان مســیح 

چگونــه بایــد باشــد؟ 

اکنون که اندکی در حقیقت صلیب مسیح تفکر نمودیم، می خواهید با آن صلیب هایی که ساختید، چه کنید؟. 	

سخن آخر

مربــی عزیــز آیــه زیــر را بخوانیــد و بــه نوجوانــان بگوییــد کــه اطاعــت هــر چنــد ســخت و دشــوار باشــد، مــا از جانــب پــدر آســمانی بــی پاســخ       
نمــی مانــد.

فیلیپیان 	: 9-8

ــز او را  ــد. پــس خــدا نی ــر صلیــب مطیــع گردی ــه مــرگ، حتــی مــرگ ب ــا ب و چــون در ســیمای بشــری یافــت شــد خــود را خــوار ســاخت و ت
به غایــت ســرافراز کــرد و نامــی برتــر از همــۀ نامهــا بــدو بخشــید.

آیه برای حفظ کردن: ۲ دقیقه	 
ــار تعــدادی از  ــه را روی وایــت بــرد بنویســید )در زوم، روی وایــت بــرد مجــازی زوم بنویســید( و از همــه بخواهیــد آن را بخواننــد. هــر ب آی
کلمــات را پــاک کنیــد و بخواهیــد دوبــاره بخواننــد. تــا جایــی کــه فقــط آدرس آیــه بمانــد و در نهایــت آدرس آیــه را نیــز پــاک کنیــد و بخواهیــد 

آیــه را تکــرار کننــد. هــر کــس آیــه را حفــظ کــرد، تشــویق شــود.

فیلیپیان 	: 9-8

ــز او را  ــد. پــس خــدا نی ــر صلیــب مطیــع گردی ــه مــرگ، حتــی مــرگ ب ــا ب و چــون در ســیمای بشــری یافــت شــد خــود را خــوار ســاخت و ت
به غایــت ســرافراز کــرد و نامــی برتــر از همــۀ نامهــا بــدو بخشــید.

دعا وپرستش: ۸ -۱۰  دقیقه	 
سرود: محبت خدا در صلیب عیسی	 

سرود: به محبت خداوند مینگرم روی صلیب	 

بازی: 10 – 15 دقیقه	 
»سایمون می گوید«

معرفی بازی:

ســایمون مــی گویــد یــک بــازی اطاعــت کاســیک اســت. در ایــن بــازی، بازیکنــی کــه از همــه دســتورات پیــروی مــی کنــد برنــده مــی شــود. 
همــه بازیکنــان بایــد در شــروع بــازی ایســتاده باشــند. یــک نفــر )مثــا مربــی( فرمانــی ماننــد »ســایمون مــی گویــد دســت راســتت را بلنــد 
کــن« مــی دهــد. بازیکنــان فقــط بایــد از دســتوراتی اطاعــت کننــد کــه ابتــدای آن عبــارت »ســایمون مــی گویــد« گفتــه میشــود. اگــر فرمانی 
ماننــد »دســت خــود را پاییــن بیاوریــد« داده شــد، )بــدون عبــارت ســایمون مــی گویــد( بازیکنانــی کــه ایــن دســتور را اطاعــت مــی کننــد 
از بــازی خــارج مــی شــوند زیــرا ســایمون نگفــت چنیــن کاری انجــام شــود. دســتورات تــا زمانــی کــه فقــط یــک بازیکــن باقــی بمانــد، ادامــه 

خواهــد یافــت.

https://youtu.be/rGdZcgAXI9I
https://youtu.be/hK222sfKl4U
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قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
از نوجوانان بخواهید که قدم های عملی زیر را انجام دهند :

ایــن هفتــه در خلــوت بــا خداونــد، بــر لحظاتــی کــه اطاعــت از اراده پــدر برایتــان ســخت اســت، تمــر کــز کنیــد و بــا تعمــق بــر صلیــب . 	
عیســی و اطاعــت کامــل او، کاری عملــی بــه نشــانه اطاعــت کامــل از پــدر انجــام دهیــد.

در این هفته در مورد صلیب عیسی، حداقل با یک نفر صحبت کنید. . 	

آیات زیر را بخوانید و مواردی را که در این آیات شما را  به اطاعت ترغیب می کند، یادداشت کنید . رومیان ۸ :  ۲۸- ۳۹. 	


