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بــا نوجوانــان ، گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد روبــرو شــوید. اگــر شــخص جدیــدی بعنــوان نــو ایمــان یــا مهمــان بــرای اولیــن بــار 
در ایــن جمــع حضــور داشــت، خوشــامد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود. بطــور مثــال شــخص جدیــد را بــه نــام در جمــع معرفــی 
کنیــد و از نوجوانــان نیــز بخواهیــد تــا خــود را یــک بــه یــک معرفــی کننــد و یــک نکتــه قابــل توجــه و جالــب در مــورد خودشــان بــا 

ســایرین در میــان بگذارنــد.

در ایــن مرحلــه مــی تــوان اینطــور ســوال کــرد کــه در هفتــه گذشــته چــه چیــزی در زندگــی شــما اتفــاق افتــاد کــه مطــرح کردنــش 
در جمــع باعــث برکــت میشــود. اگــر شــهادت یــا برکتــی داریــد بــا مــا در میــان بگذاریــد.

حدس زدن موضوع تعلیم امروز:

از انیمیشن زیر می توانید برای حدس زدن موضوع تعلیم استفاده کنید :

 	https://youtu.be/sGt3figvnfU

دوست کیست؟ 

به نظر شما مشخصات یک دوستی واقعی چیست؟

چطور می توانیم در شرایط سخت در محبت و وفاداری کنار دوستانمان باشیم؟

شــرایطی را توصیــف کنیدکــه دوســتان شــما در روزهــای ســخت بجــای کمــک و مشــورت درســت، بــا سخنانشــان شــما را آزار داده 
انــد و عبــور از شــرایط را برایتــان ســخت تــر کــرده انــد؟ یــا بالعکــس

رابطه چیست؟ 

همه چیز با یک کلمه آغاز می شود و ادامه پیدا می کند.

فکر می کنید این کلمه چه می تواند باشد؟

از وقتی خودمان را شناختیم این کلمه را مرتب شنیده ایم، از پدر و مادر، فامیل ها و .... این کلمه را می شنویم.

کلمه ای که به زندگی ما و به برخورد ما با بقیه شکل و رنگ و بوی خاصی می بخشد.

کلمه ای که حتی در مورد خدا هم به کار می رود.

درس اول : تسیل دهنده در روزهای سخت     

خوش آمدگویی  

گپ و گفتگوی خودمانی

۳ دقیقه

10 دقیقه

از یکدیگر می شنویم 5-10دقیقه

تعلیم 5-10دقیقه

https://youtu.be/sGt3figvnfU
https://youtu.be/sGt3figvnfU
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حدس بزنید این کلمه چیست؟

 رابطه

همیشــه در مــورد ایــن کلمــه زیــاد شــنیده ایــم و همــه هــم در مــورد آن صحبــت مــی کننــد، وقتــی بــه ایــن کلمــه خــوب فکــر می کنیم 
هیــچ معنــای ســاده یــا توصیــف مختصــر در مــورد آن نمی یابیم.

روزی در یک کتاب باالخره معنای زیبایی برای آن یافتم که امروز شما را در این معنای زیبا شریک می کنم.

معنایی که مطمئنم به خیلی از قسمتهای زندگی ما، شکل تازه و نویی می بخشد و طرز فکر ما تغییر میدهد.

معنای این کلمه از دو قسمت فوق العاده مهم تشکیل شده است؛

قسمت اول بیان احساس درونی به طرف مقابل آنطور که در درونمان وجود دارد و ما تمایل داریم بیان کنیم.

قسمت دوم سهیم کردن طرف مقابل در تمام آنچه که داریم.

وقتــی ایــن معنــا را در مــورد کلمــه رابطــه فهمیــدم نــگاه مــن نســبت بــه انســان هــا، انتخــاب دوســت و نــوع رفتــار و برخــوردم بــا 
آنهــا تغییــر کــرد.

معنــای زیبــای ایــن کلمــه نشــان داد کــه زمانیکــه بــا یــک نفــر رابطــه دوســتی را شــروع مــی کنیــم در اصــل تمــام احساســات درونــی  
قلبمــان )شکســتها وپیروزیهــا و... ( را کــه کســی از آنهــا بــه جــز خودمــان آگاهــی نــدارد، بــا دوســتمان در میــان مــی گذاریــم و بــه 

او ابــراز مــی کنیــم.

و مهم تر از آن دوستمان را در تمام بخشهای زندگی شریک و سهیم می کنیم.

پــس چنــان کــه مــی بینیــم انتخــاب دوســت بســیار موضــوع مهــم و حیاتــی بشــمار میــرود و چقــدر نحــوه انتخــاب دوســت مــی 
توانــد روی شــخصیت، زندگــی و آینــده مــا اثــر بگــذارد.

بهتر است ببینیم که؛

معنای دوست چیست؟

ما چه کسانی را دوست خود می دانیم؟

نگاه کتاب مقدس در این مورد چیست؟

نمونه ای از دوستی  را در کتاب مقدس ببینیم.

دوست؛

ظاهرا در اصل )دوس( بوده که به معنای چسبیده و یا پیوستن به چیزی است.

محب، یکدل، یک رنگ، خیرخواه، یار، رفیق، مقابل دشمن، آنکه نیک اندیشد و نیک خواهد.

دوستی؛

هم دلی و هم دمی بین دو نفر بدون وجود رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی.

رابطه ایی است کامل تر و برتر از معاشرت ساده و هم زیستی معمولی.

رابطــه ایــی اســت از عمــق دل و جــان، کــه انســان هــا را بــه هــم پیونــد داده، دلســوز و همــدم و همــراه یکدیگــر مــی ســازد و در 
غــم و شــادی هــا شــریک و دم ســاز مــی گردانــد.
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یک ضرب المثل انگلیسی اینطور می گوید؛

دوســتی در آن لحظــه متولــد مــی شــود کــه یــک نفــر بــه دیگــری مــی گویــد:« چــه! تــو هــم همینطــور؟ مــن فکــر کــردم مــن تنهــا 
بــودم.

مــن دوســت نــدارم دوســتی داشــته باشــم کــه وقتــی تغییــر مــی کنــم تغییــر کنــد، ســر تــکان می دهــم ســر تــکان دهــد ســایه مــن 
ایــن کارهــا را خیلــی بهتــر انجــام می دهــد.

رالف والدو امرسون 

آشــکار اســت کــه خداونــد صــاح ندیــده اســت، کــه مــا همــه ثروتمنــد، قدرتمنــد یــا بــزرگ باشــیم ولــی او اراده کــرده اســت کــه 
همگــی دوســت یکدیگــر باشــیم.

انواع و عوامل دوستی؛

همدمی

هم گروهی

خویشاوندی و پیوندهای دیگری از این جنس

ــد و بی آنکــه آن را آشــکار  ــده دوســتی اســت نیکــی کــردن اســت، به شــرط آنکــه آن را بی آنکــه از شــما بخواهن آنچــه پدیدآورن
کنیــد، به جــای آوریــد، زیــرا انگیــزه ایــن نــوع نیکــی کــردن، نگاه داشــتن خــود دوســت اســت نــه چیــزی دیگــر.

هــر یــک از مــا آرزو داریــم کــه بــا عمــق بیشــتری بــا دوســتانمان ارتبــاط برقــرار کنیــم و ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه خداونــد مــا را 
بــرای دوســتی واقعــی قــرار داده اســت.

کتــاب مقــدس در مــورد دوســتی چــه مــی گویــد؟ موضــوع دوســتی در تمــام کتــاب مقــدس دیــده میشــود و در صلیــب عیســی 
مســیح اوج مــی گیــرد و در آینــده ای ابــدی، ایــن دوســتی واقعــی، ادامــه مــی یابــد. همچنیــن بــه مــا حکمــت عملــی الزم را مــی 

بخشــد تــا بتوانیــم مقولــه دوســتی را در خــود بــه خوبــی پــرورش دهیــم.

 دوستی هدف انجیل است

عیسی به همه کسانی که به او اعتماد دارند این امتیاز را می دهد که دوستانش باشند.

)یوحنــا 15: 14,15( دوســتان مــن شــمایید اگــر آنچــه بــه شــما حکــم می کنــم، انجــام دهیــد. دیگــر شــما را بنــده نمی خوانــم، زیــرا 
بنــده از کارهــای اربابــش آگاهــی نــدارد. بلکــه شــما را دوســت خــود می خوانــم، زیــرا هرآنچــه از پــدر شــنیده ام، شــما را از آن آگاه 

ساخته ام.

صلیب قهرمانانه ترین عمل دوستی در تاریخ است

عیسی یک نمونه کامل از دوستی را بر روی صلیب به ما نشان داد.

ــا  ــاد آور دوســتی مســیح ب عیســی مســیح بــی انکــه  ســخنی بگویــد جانــش را بــرای دوســتانش بــر صلیــب فــدا کــرد، صلیــب ی
ماســت تــا در هــر شــرایطی بخاطــر داشــته باشــیم کــه دوســتی داریــم کــه جانــش را بــرای مــا دریــغ نکــرد. او بــر صلیــب جــان داد 

تــا گناهــان مــا بخشــوده شــود. 

)یوحنا 13:15( محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند.
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دوستی واقعی، یک قرارداد نیست بلکه به یک عهد شباهت دارد

ما معموال در روابط به افراد به عنوان کاال نگاه می کنیم: 

ماننــد یــک قــرارداد بــه خاطــر مزایایــی کــه مــی گیریــم بــا افــراد دوســت هســتیم، وقتــی در رابطــه، مــا بــه منافــع مــورد نظرمــان 
نمیرســیم، بــه آن رابطــه پایــان میدهیــم.

کتاب مقدس به ما نشان می دهد که دوستی واقعی عهد است نه قرارداد. 

آیات کام خدا در این مورد به ما چیزهای زیادی می آموزند:

این آیه در مورد کیفیت دوستی به ما می آموزد؛

)امثال 24:18( چه بسا دوستان که یکدیگر را به نابودی می کشند، اما دوستی هم هست که از برادر چسبنده تر است.

این آیه در مورد دوستی به ما هشدار می دهد؛

)امثال 10:27( دوست خود و دوست پدر خود را ترک مکن.

این آیه به لغزش دوستان در شرایط خاص اشاره می کند؛

)امثال 4:19( ثروت بر دوستانِ شخص بسی می افزاید، اما دوست مرد بینوا او را رها می کند.

مــواردی در کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه بــه مــا یــادآوری مــی کنــد، چگونــه در شــرایط خــاص، کنــار دوســتانمان بایســتیم و بــا 
آنهــا رفتــار کنیــم.

در کام خدا داستان ایوب و دوستانش، یک نمونه ای عالی برای ما هستند.

ایوب و سه تن از دوستانش

ایــوب بی آنکــه قصــوری ورزیــده باشــد، رنــج می بــرد. دوســتان ایــوب می کوشــند او را مجــاب کننــد کــه رنــج و مشــقت او پیامــد 
گنــاه اوســت. امــا در صحنــۀ ماجــرا، عــاوه بــر خــدا و شــخص رنجدیــده، شــخص ســوّمی نیــز وجــود دارد کــه در وقایــع در رنــج 
ایــوب دخیــل اســت، او شــیطان اســت، آن مَُدعــی. وقتــی ایــوب و دوســتانش دیگــر چیــزی بــرای گفتــن ندارنــد، خــدا وارد صحنــه 
می شــود و ســخن می گویــد. امــا گفتــار خــدا پــرده از اســرار پنهــان در پــسِ معمــای رنــج بشــر برنمــی دارد. خــدا فقــط از ایــوب و 
دوســتانش می خواهــد کــه در برابــر ایــن رازْ ســرِ تســلیم فــرود آورنــد. بــا ایــن حــال، پارســایی ایــوب بــرای خــدا ارزشــمند اســت؛ از 

همیــن رو، ســعادت را بــه زندگــی او بازمی گردانــد.

َــرِ نَعَماتــی از ایــن همــه بــا کــه بــر ســر او  )ایــوب 2: 11-13( چــون ســه دوســت ایــوب، یعنــی اِلیفــازِ تیمانــی، بِلــَددِ شــوحی و صوف
آمــده بــود آگاهــی یافتنــد، هــر یــک از مــکانِ خویــش روانــه شــده، بــا یکدیگــر ماقــات کردنــد تــا رفتــه بــا او ماتــم کننــد و تســایش 
دهنــد.12 چــون از دور او را دیدنــد، نشــناختند. پــس آواز خــود را بلنــد کــرده، گریســتند و ردای خویــش چــاک زدنــد و خــاک بــه 
هــوا افشــانده، بــر ســر خــود ریختنــد.13 آنــگاه هفــت شــبانه روز همــراه وی بــر زمیــن نشســتند، و هیچ یــک بــه او ســخنی نگفتنــد، 

زیــرا دیدنــد کــه درد او بســیار عظیــم اســت.

با توجه به داستان ایوب ۲ : ۱۱-۱۳ در زمان سختی، دوستان ایوب سه عمل درست انجام دادند:

زمانی  که ایوب در رنج بود به ماقات او آمدند.

دوستانش با او گریستند و همدلی کردند.)آیه ۱۲(

دوستان ایوب در زمان سختی با او وقت گذراندند.)آیه ۱۳( 

وقتــی ایــوب بــا ســخت تریــن شــرایط خــود روبــرو شــد، دوســتانش بافاصلــه بــه کنــار او آمدنــد. هفــت شــبانه روز را بــا او ســپری 
کردنــد و گریســتند. در زمــان ســختی دوســتانش اصــا بــا او صحبــت نکردنــد و فقــط بــه صحبــت هــای او گــوش دادنــد. بــا او 

همــدردی کردنــد و بــه او نشــان دادنــد کــه احساســات او را درک مــی کننــد. بــه او نشــان دادنــد کــه درد او را مــی فهمنــد.
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بســیاری از اوقــات یــک دوســت فقــط بــا حاضــر شــدن کنــار دوســتش مــی توانــد باعــث تســلی و تقویــت او بشــود بــدون آنکــه 
حتــی کلمــه ای بــر زبــان آورد.

اشتباه دوستان ایوب

ســکوت ســه دوســت ایــوب بعــد از انــدک زمانــی شکســت و آنــان دربــاره اینکــه چــرا خداونــد اجــازه مــی دهــد برخــی از افــراد رنــج 
بکشــند، بــرای ایــوب ســخنرانی هــای طوالنــی کردنــد. آنهــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه ایــوب بــرای کارهــای اشــتباهی کــه انجــام داده 
رنــج میکشــد. پــس آنهــا ایــوب را تشــویق کردنــد تــا خطــا هــا و گناهــان خــود را بپذیــرد و توبــه کنــد تــا خداونــد مجــددا برکــت را 

بــه زندگــی او بازگردانــد.

اما خداوند به وضوح در باب ۴۲ آیه ۷ از خشم خود نسبت به سه دوست با الیفار سخن میگوید.

هنگامی كه خداوند صحبت خود را با ايوب تمام كرد، به اليفاز تيمانی فرمود: 

از تو و از دو رفيقت خشمگين هستم، زيرا سخنان شما درباره  من مانند سخنان بنده ام ايوب، درست نبوده است.

پــس از آن کــه دوســتان ایــوب آنچــه را کــه خداونــد از آنــان خواســته بــود انجــام دادنــد یعنــی نــزد ایــوب رفتــه قربانــی تمــام ســوز 
بــرای خویشــتن تقدیــم کردنــد ایــوب بــرای آنــان دعــا کــرد و خداونــد دعــای او را اجابــت کــرد.)۴۲ :۹-۸ (

تمــام رنــج وســختی ایــوب تنهــا بدلیــل آزمایــش او بــود و در نهایــت خداونــد بــرای تمــام رنــج و ســختی کــه ایــوب متحمــل شــد دو 
چنــدان او را برکــت داد.)۴۲ : ۱۰(

گفتگو

اگر دوست شما در شرایطی همانند ایوب قرار بگیرد عکس العمل شما چگونه است؟

اگر شما در شرایطی همانند ایوب باشید، دوست دارید دوستان شما چگونه با شما برخورد کنند؟

مهارت شنونده بودن را در خودمان تقویت کنیم. تمرین کنیم تا در روابط دوستانه خود شنوندگانی صبور باشیم.

تصمیم بگیریم از قضاوت های عجوالنه درباره دوستانمان اجتناب کنیم.

یادبگیریم که چطور در یک رابطه دوستانه حقیقی، کلمات ما تسلی دهنده و بنا کننده باشد.

امثال ۱۸ : ۲۴

 چه بسا دوستان که یکدیگر را به نابودی می کشند، اما دوستی هم هست که از برادر چسبنده تر است.

 

آیه کلیدی برای حفظ کردن 2 دقیقه
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۱- تشــویقتان مــی کنیــم در هفتــه پیــش رو بــا دوســتانتان تمــاس بگیریــد و اگــر آنهــا نیــاز بــه کمــک داشــتند بــه انهــا کمــک کنیــد 
و اگــر بــرای موضــوع خاصــی نیــاز بــه دعــا داشــتند بــا آنهــا هــم دعــا شــده و آنهــا را برکــت دهیــد. اگــر در شــرایط ســختی هســتند 
ســعی کنیــد در کنارشــان باشــید و بــا آنهــا همــدردی کنیــد و باعــث تســلی و تقویتشــان باشــید و بــه آنهــا بگوییــد کــه درکشــان 

مــی کنیــد و بیشــتر از آنهــا عیســی درکشــان خواهــد کــرد و دوستشــان دارد و بــه فکــر آنهاســت.

۲- اگــر دوســتی داریــد کــه در شــرایط ســخت قــرار گرفتــه و نیــاز بــه همــدردی دارد در ســکوت کنــار او بایســتیم و فقــط بــه درد 
دل او گــوش کنیــم.

۳- تکلیــف عملــی: یوحنــا بــاب ۱۱ آیــات ۱۷ تــا ۴۴ را در هفتــه آینــده مطالعــه کنیــد و  چنــد خصوصیــت دوســت خــوب را مطابــق بــا 
ایــن آیــات از دوســتی عیســی بــا مریــم و مارتــا یادداشــت کنیــد و هفتــه آینــده بــا ســایرین در میــان بگذاریــد. مــی توانیــد در زمــان 
مطالعــات خــود از کتــاب مقــدس عکــس گرفتــه و آیــات مــورد نظــر را هایایــت کنیــد و بــرای چنــد نفــر از دوســتانتان ارســال کنیــد.

مســئول جلســه از نوجوانــان بخواهــد چنــد دقیقــه ای بــر روی تعلیــم داده شــده تعمــق و فکــر کننــد و یــک قســمت یــا یــک آیــه 
کــه بــرای آنهــا از همــه قســمتها پررنگتــر بــوده، در قالــب یــک جملــه طایــی بــه همدیگــر بگوینــد. بهتریــن جملــه طایــی انتخــاب 
شــود و در صــورت امــکان بــرای تشــویق، آن جملــه در اینســتاگرام مربــی و نوجوانــان اســتوری شــود. اینگونــه باعــث برکــت بــرای 

دوســتان هــم، خواهــد بــود.

نوجوانــان را تشــویق کنیــد تــا بــا خوانــدن یــک ســرود پرستشــی خداونــد را پرســتش کننــد و در راســتای تعلیــم دعــا کــرده یــا بــرای 
هم دعا کنند. اگر کسی نیاز به دعا یا تشویق دارد برای او نیز دعا کرده و او را تشویق نمایید. 

سرود 1: کامت می گوید        

سرود 2: روح القدس بهترین دوست من 

تفاوت را شناسایی کن

بازی حضوری: 

نوجوانــان را بــه گروههــای دو نفــره تقســیم کنیــد و آنهــا را رو بــه روی هــم ایســتاده قــرار دهیــد. در مرحلــه اول از نوجوانــان 
ــه هــم بایســتند. ــد و بعــد پشــت ب ــی همدیگــر را نــگاه کنن ــه خوب ــد ب بخواهی

 30 ثانیــه بــه آنهــا زمــان دهیــد تــا تغییــر نامحسوســی در ظاهرشــان ایجــاد کننــد و ســپس برگشــته و هــر کــدام تغییــر شــخص 
مقابــل خــود را حــدس بزننــد. ایــن بــازی تــا جایــی ادامــه پیــدا کنــد کــه یــک نفــر حــدس بزنــد و یــک نفــر نتوانــد حــدس بزنــد. 

قدم عملی 10 دقیقه

دعا وپرستش 6 دقیقه

بازی 10 - 15دقیقه

تعمقی در تعلیم و جمله طالیی 10 دقیقه

https://www.youtube.com/watch?v=PZ3KjjI_ljU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=QH8AjGMcwEk&feature=share
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ســپس برنــده گــروه هــا مجــدد بــازی را ادامــه دهنــد تــا جاییکــه برنــده نهایــی مشــخص شــود و حتمــا هدیــه ای بــه برنــده بــرای 
تشــویق داده شــود. 

 بازی غیر حضوری: 

همین بازی را به همین صورت با برنامه زوم هم می توان انجام داد. 

نوجوانــان بــرای شــروع بــازی بایــد بایســتند و دوربیــن گوشــی هایشــان طــوری تنظیــم شــود کــه همدیگــر را کامــا ببینــد و بعــد 30 
ثانیــه پشــت بــه دوربیــن کننــد و بــازی را بــه صــورت بــاال کــه گفتــه شــد ادامــه دهنــد تــا در نهایــت برنــده مشــخص شــود.

 )نوجوانــان بــه هیــچ عنــوان در حیــن بــازی نبایــد دوربینهایشــان را خامــوش کننــد( تغییــر در پیــش زمینــه تصاویــر قابــل قبــول 
اســت.

نوجوانان را به انجام قدم عملی ذکر شده تشویق کنید و یک نفر را از میان ایشان انتخاب نمایید که مطالب گفته شده در 
این جلسه را در حد ۵ دقیقه خالصه کند و در ابتدای جلسه بعدی برای نوجوانان، مانند یک معلم توضیح دهد.


