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درس اول :پرش از مانع
•خوش آمد گویی 5 :دقیقه
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 ورزش مــورد عالقــه شــان را بــا ســایرین
در میــان بگذارنــد .بطــور مثــال:

پوریا هستم و به فوتبال عالقه مندم.

•گپ و گفتگوی خودمانی  10 :دقیقه
درمورد فعالیتهای ورزشی نوجوانان صحبت کنید و عالیق آنها را بشناسید و اینکه در دوران کرونا با وجود

محدودیتهایی که هست ،چطور ادامه داده اند؟

•از یکدیگر می شنویم (پیش درآمدی بر تعلیم)  ۱۰-۵ :دقیقه
در ایــن بخــش عکســی از پرچــم المپیــک را نشــان داده و از نوجوانــان بخواهیــد کــه ســواالت زیــر را پاســخ بدهنــد بهتــر
اســت کــه همــه آنهــا در پاســخ بــه ســواالت مشــارکت داشــته باشــند:

1 .آیا میدانید این عکس مربوط به چه چیزی است؟
2 .آیا میتواند بگویید خاص ترین نماد و سمبل المپیک چیست؟
پاسخ :مشعل المپیک
3 .آیا میدانید که مشعل المپیک چطور روشن میشود؟ توضیح دهید.
در ادامــه توضیــح دهیــد کــه ایــن مشــعل توســط بهتریــن قهرمانــان از سراســر دنیــا روشــن میشــود ،بــه ایــن صــورت کــه

این نفرات در مســیرهای مشــخصی که از کشــورها و شــهرهای مختلفی عبور میکنند ،با مشــعل روشــنی در دستشــان،

بــه ســمت نفــر بعــدی میدونــد و مشــعل او را روشــن میکننــد و وقتــی مشــعل آخریــن نفــر روشــن شــد ،بــه ســمت مشــعل
اصلــی محــل برگــزاری مســابقات رفتــه و آن را روشــن میکننــد و ایــن یعنــی مســابقات المپیــک بــه صــورت رســمی شــروع
شــده اســت.

خــوب اســت در مــورد المپیــک بدانیــم کــه  ۲۸رشــته ورزشــی در آن برگــزار میشــود و بزرگتریــن میــدان ورزشــی در تمــام
دنیاســت کــه هــر ورزشــکاری آرزو و هدفــش ،کســب مــدال طــا و قهرمانــی در ایــن ســطح اســت.

4 .آیا اسم معروف ترین و مدال آور ترین شخصیت ورزشی در تمام تاریخ مسابقات المپیک را میدانید؟
پاسخ :مایکل فلیپس
5 .و اینکه آیا میدانید در چه رشته ورزشی فعالیت میکرده؟
پاسخ :رشته شنا

•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
مایــکل فلیپــس هــم موفــق تریــن شــناگر المپیکــی دنیاســت و هــم پرمــدال تریــن ورزشــکار تاریــخ المپیــک .او در ســن ۳۱

ســالگی و بعــد از گرفتــن بیســت و ســومین مــدال طــای المپیکــی خــودش ،در ســال ۲۰۱۶بازنشســته شــد.
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او  ۳۹رکورد جهانی دارد که  ۲۹رکورد را انفرادی و  ۱۰رکورد را در مسابقات تیمی کسب کرده است.
امــا نکتــه جالــب راجــع بــه مایــکل ایــن اســت کــه ،او بــه گلولــه و ماهــی پرنــده معــروف اســت ،در حالیکــه در دوران

کودکیــش ،حتــی از اینکــه ســر خــودش را بــه زیــر آب ببــرد ،تــرس و وحشــت داشــته اســت.

و مشــکل بزرگتــر او اختــال  ADHDیــا بیــش فعالــی بــوده ،کــه امــکان تمرکــز کــردن را بــرای او بســیار دشــوار مــی

کــرد ،افــرادی کــه بــه ایــن اختــال دچــار میشــوند ،بــی قــراری و تــکان هــای لحظــه ای دارنــد و تمرکزشــان پاییــن اســت.
ولــی مایــکل نــه فقــط بــر تــرس از آب غلبــه کــرد ،بلکــه بــا تالشــهای خیلــی زیــاد ،بــر محدودیتهایــی کــه تــرس و بیــش

فعالــی بــرای او ایجــاد کــرده بودنــد نیــز ،پیــروز شــد و بــر باالتریــن جایــگاه ممکــن در مســابقات المپیــک ،تکیــه زد.

مایــکل فلیپــس بــه همــه مــردم دنیــا نشــان داد کــه اگــر بــه محدودیتهایمــان ،بــا نگاهــی متفــاوت و از زاویــه ای دیگــر
برخــورد کنیــم ،میتوانیــم بــر آنهــا پیــروز شــده و از قلــب آنهــا ،مســیر موفقیتهایمــان را بســازیم.

یکی از جمله های معروف مایکل این است که میگوید:
«هیچکــس و هیــچ چیــز نمیتوانــد مــرا در انجــام کاری کــه میکنــم ،محــدود کنــد ،مــن بــه دنبــال کاری کــه بخواهــم
آنــرا انجــام بدهــم میــروم و آن را بــه دســت مــی آورم».

ســوال :آیــا ایــن فکــر بــه ســراغ شــما هــم آمــده کــه کاش مــن هــم مثــل مایــکل ،قهرمانــی نامــدار در تاریــخ و مشــعلدار
المپیــک بودم؟

نوجوانان را به تامل در این حقیقت تشویق کنید:
در میــدان المپیــک زندگــی ،امــکان قهرمانــی و مشــعلدار بــودن بــرای تــک بــه تــک شــما هســت و همــه شــما

میتوانیــد در ایــن میــدان بزرگتــر و حســاس تــر ،اثرگــذار و تاریــخ ســاز باشــید .موافــق هســتید؟ بــه طــور حتــم ،موانــع و
محدودیتهــای المپیــک زندگــی ،خیلــی بیشــتر از موانــع المپیــک ورزشــی هســتند و شــاید هــر کــدام از مــا ،هــر روز بــا

مدلهــای مختلفــی از آنهــا درگیــر هســتیم و دســت و پنچــه نــرم میکنیــم ،امــا میتوانیــم بــا نگاهــی تــازه تــر بــه زندگــی
افــرادی مثــل مایــکل ،مســیر پیشــرفت را در زندگــی بــرای خودمــان هموارتــر کنیــم.

گفتگو:
شما تا امروز در مسیر زندگی با چه محدودیتها و موانعی روبرو شدید؟میتوانید اسم ببرید؟
مثــا :تعصبــات خانوادگــی ،تفکیکهــای جنســیتی ،اقلیــت مذهبــی ،محدودیتهــای قومــی ،محدودیتهــای اجتماعــی

وحتــی محدودیتهــای کرونایــی و قرنطینــه ای و ...

توضیح دهید چطور این موانع ،مانع کسب موفقیت و رسیدن شما به اهدافتان شده است؟
آیــا فکــر میکنیــد در مســیر موفقیــت و کســب پیــروزی ،ســهم خــود را بدرســتی انجــام داده ایــد؟ در کــدام بخــش

کوتاهــی از جانــب خــود شــما بــوده اســت؟

بررسی شخصیت غیر کتاب مقدسی :نیک وآچیچ
میخواهیــم در ادامــه بــه زندگــی اشــخاص دیگــری نــگاه کنیــم و ببینیــم ایــن اشــخاص ،چــه محدودیتهــا و موانعــی

در زندگــی داشــته و چطــور آنهــا را کنــار زده و یــک قهرمــان و مشــعلدار بــزرگ در میــدان المپیــک زندگــی شــده انــد.

چنــد عکــس از کودکــی تــا بــه امــروز از نیــک وآچیــچ نشــان دهیــد و بخواهیــد کــه هــر کســی دربــاره او چیــزی شــنیده
و یــا مطلبــی خوانــده اســت ،بــه اشــتراک بگــذارد.
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سوال :آیا محدودیتی بیشتر از شرایطی که نیک در آن متولد شده ،برای یک انسان وجود دارد؟
از نوجوانــان بــرای درک بهتــر موضــوع بخواهیــد کــه لحظــه ای بــه خودشــان نــگاه کننــد و تصــور کننــد کــه اگــر فقــط
یــک بنــد انگشتشــان را نداشــتند ،چقــدر محــدود بودنــد حــال اگــر مثــل نیــک بــدون دســت و پــا متولــد میشــدند چــه
میشــد؟

در ادامــه توضیــح دهیــد کــه نیــک وآچیــچ بخاطــر ابتــا بــه ســندروم تتــرا آملیــا ،بــدون دســت و پــا بــه دنیــا مــی آیــد و

محدودیتهــای زیــادی را در زندگــی تجربــه میکنــد .لحظــه تولــدش در بیمارســتان ،وقتــی بــه اصــرار مــادرش ،بچــه را

بــه او نشــان میدهنــد ،فریــاد میکشــد و میگویــد ایــن را از مــن دور کنیــد و پــدرش بــا دیــدن نــوزاد در بیمارســتان ،از
حــال میــرود.

مدتی طول میکشد تا والدینش با این شرایط کنار بیایند و او را در آغوش بکشند.
از لحظه تولد ،نیک و خانواده او ،با یک دنیا غم و اندوه بزرگ و اضطراب و سوالهای بسیار مواجه میشوند!
آینده چه خواهد شد؟ زندگی او چطور پیش خواهد رفت؟
کار ،تحصیل ،درامد ،تشکیل خانوده و سوالهای بسیار دیگر ،همه اینها چه خواهند شد؟
امــا در ادامــه نیــک بــا کمــک مــادرش یــاد میگیــرد کــه چطــور از دو انگشــتی کــه در انتهــای انــدام پــا ماننــدی کــه در

ســمت چــپ تنــه اش وجــود دارد ،بــرای نوشــتن اســتفاده کنــد و کــم کــم نوشــیدن آب بــا لیــوان ،تایــپ کــردن ،پرتــاب
تــوپ بیــس بــال و چیزهــای دیگــر را یــاد میگیــرد.

نیــک در ســن  ۸ســالگی بــه خاطــر تمســخرهای شــدید همکالســی هایــش ،دچــار افســردگی شــده و تصمیــم بــه

خودکشــی میگیــرد و در آخریــن لحظــه کــه قصــد دارد خــودش را در اب بیانــدازد ،بــه خاطــر عالقــه بــه پــدر و مــادرش،
از ایــن کار منصــرف میشــود.

در ادامــه نیــک بــا پریــدن از روی همــه موانعــی کــه در زندگیــش بــود ،در ســن  ۲۱ســالگی ،بــا دو مــدرک لیســانس
در رشــته هــای حســابداری و برنامــه ریــزی مالــی از دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــده و بــه شــخصی تبدیــل میشــود کــه
امــروز ســخنرانیهاش در سرتاســر دنیــا ،بــرای میلیونهــا انســان ،امیــد بــه زندگــی و انگیــزه حرکــت و پــرش از موانــع و

محدودیتهــا را بــه همــراه دارد.

امــروز نیــک وآچیــچ یــک واعــظ مســیحی بیــن المللــی و یــک ســخنران انگیزشــی بــزرگ و مدیــر ســازمان غیــر انتفاعــی

«زندگــی بــی حــد مــرز» اســت .او در رشــته هــای شــنا ،مــوج ســواری و گلــف هــم مهــارت داشــته و فعالیــت میکنــد.

نیــک واچیــچ ،نویســنده کتــاب « زندگــی بــی حــد و مــرز» هســت کــه در آن کتــاب تمــام زندگــی خــودش را بــه تفصیــل

شــرح میدهد.

او در بخشی از کتابش اینطور مینویسد:
«مــن بــدون دســت و پــا بــه دنیــا آمــده ام ،امــا هرگــز در حصــار شــرایط خــود نمانــدم .مــن ایمــان دارم کــه زندگیــم

حــد و مــرزی نــدارد .دلــم میخواهــد تــو نیــز صــرف نظــر از محدودیتهــای زندگیــت ،چنیــن احساســی داشــته باشــی.
همســفر عزیــزم ،قــدری درنــگ کــن و دربــاره تمامــی محدودیتهایــی فکــر کــن کــه خــودت بــر زندگیــت تحمیــل کــرده
ای و یــا بــه دیگــران اجــازه داده ای بــر زندگیــت تحمیــل کننــد و االن بــه ایــن فکــر کــن کــه رهایــی از ایــن محدودیتهــا

چــه حــس و حالــی دارد؟

ســوال:آیا زندگــی نیــک ،ایــن مشــعلدار المپیــک زندگــی ،امــروز توانســته مشــعل شــما را هــم بــرای ادامــه دادن و
پریــدن از موانــع زندگــی ،روشــن و شــعله ور کنــد؟ آیــا تجربیــات او بــرای شــما هــم موثــر و الهــام بخــش بــوده؟

سازمان ایالم  ،کلیه حقوق محفوظ یم باشد © 2021
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بررسی شخصیت کتاب مقدسی :یعبیص
در کالم خــدا بــا شــخصیتی آشــنا میشــوید کــه ممکــن اســت حتــی اســم او را هــم نشــنیده باشــید ،امــا داســتان ایــن

مــرد امــروز میتوانــد بــه هــر کــدام از شــما کمــک کنــد کــه بــرای پرشــهای جــدی و بلنــد تــر از روی موانــع زندگــی ،مصمــم
تــر و اســتوارتر از قبــل ،قــدم برداریــد.

در کتاب اول تواریخ باب  ۴آیات  ۹و ۱۰کتاب مقدس راجع به مردی به نام یعبیص صحبت میکند.
(از یک نفر بخواهید این آیات را بخواند).
با توجه به آیاتی که خوانده شد ،میبینید که یعبیص در  ۵زمینه از زندگیش ،محدودیت و مانع دارد:
اولین مانع :اسم اوست که عالمت هویت و شخصیت او نیز هست ،به معنی درد ،غم ،حزن و اندوه.
ســوال کنیــد :آیــا میتوانیــد تصــور کنیــد شــما را بــا ایــن اســامی صــدا کننــد؟ مســلما اصــا دوســت نداریــد ایــن

برچســب هــا روی شــخصیت شــما باشــد.

دومین مانع :نداشتن برکت در زندگی او هست.
اگر به دعای او دقت کنیم از خداوند میطلبد که»کاش مرا برکت میدادی »،این یعنی محدودیتی وجود دارد.
سومین مانع :نداشتن حدود وسیع یا تنگی روحانی است ،دعا میکند که «کاش حدود مرا وسیع میکردی»
چهارمیــن مانــع :عــدم اطمینــان از حضــور و همراهــی خــدا در زندگیــش هســت ،چــرا کــه دعــا میکنــد «کاش دســت

تــو بــا مــن میبــود».

پنجمین مانع :ترس از آسیبها و بالیای زندگی هست ،چرا که دعا میکند «و مرا از بال نگاه داری»
اما این جمله آخر ،با یک نکته خاص تمام میشود  « :تا از درد بدور باشم».
ســوال :در  ۹بــاب ابتدایــی کتــاب اول تواریــخ بیشــتر از  ۵۰۰اســم نوشــته شــده امــا دربــاره هیچکــدام توضیحــی داده

نشــده جــز اســم یعبیــص .بــه نظــر شــما ،چــرا خــدا از بیــن همــه ایــن اســامی ،روی اســمی کــه بــه معنــی درد و انــدوه
هســت مــی ایســتد؟

پــس از شــنیدن پاســخها ،شــما توضیــح دهیــد کــه کســی کــه بــا درد در اســم و هویتــش متولــد شــده و تمــام موانــع
زندگــی او نیــز تداعــی کننــده درد و رنجــی هســتند کــه در وجــود او ریشــه دوانــده اســت ،بــا جــرات و ایمــان بــه حضــور

خــدا رفتــه و بــا غیــرت دعــا میکنــد ،اتفاقــا درســت در شــرایطی ایــن کار را انجــام میدهــد کــه هیــچ امیــدی بــرای عبــور
از موانــع نیســت ،امــا یعبیــص بــاور دارد کــه بــا قدمهــای ایمــان و اعتمــاد بــه خــدای زنــده در دعــا ،میتوانــد از همــه

آنهــا گــذر کنــد و در نهایــت هــم میبینیــد کــه کالم خــدا بــا ایــن آیــه طالیــی ،شــرایط زندگــی یعبیــص را تمــام میکنــد

و میگویــد:

و خدا آنچه را که یعبیص خواست ،بدو بخشید.
سوال :به نظر شما نکته مشترک در زندگی نیک وآچیچ و یعبیص چیست ؟
پــس از شــنیدن پاســخها شــما توضیــح دهیدکــه هــر دو از شــرایط غــم و درد و افســردگی و محدودیتهایــی رد شــدند

کــه نیــاز داشــتند نگاهشــان را بــه شــرایط عــوض کننــد و بــا ایمانــی عملــی ،از روی موانعــی کــه در برابرشــان قــد علــم
کــرده بــود ،بپرنــد.
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نکته مشترک زندگی نیک وآچیچ و یعبیص:
یعبیــص وقتــی بدنبــال طلبیــدن دســت خداســت تــا او را در زندگــی همراهــی کنــد بــه نوعــی اعــام میکنــد کــه خــودش

کاری از دســتش بــر نمــی آیــد و تصویــری کــه میتــوان دیــد ،تصویــر یعبیصــی اســت کــه او هــم ماننــد نیــک عزیزمــان
دســتی بــرای فعالیــت نــدارد و شــدیدا امیــد و ایمانــش بــر عمــل دســتان خداســت تــا او را از موانــع عبــور دهــد و چقــدر
ایــن نکتــه میتوانــد امــروز در زندگــی مــا کاربــردی باشــد کــه خیلــی وقتهــا بــا وجــود ســامت کامــل جســمانی امــا در

خودتــان فــرو رفتــه و مســتاصل و ناتــوان از انجــام عملــی هســتید و نیازتــان فقــط دســتان امــن خــدا و حضــور زنــده
اوســت تــا شــما را از محدودیتهــا و موانعتــان عبــور دهــد.
نتیجه:
حاال چه باید کرد؟ در ادامه با  4شاه کلید پرش از موانع زندگی آشنا میشوید:
1 .وجود محدودیت ،تمام حقیقت زندگی شما نیست (.توضیح بیشتر با مربی)
2 .هدف خدا برای شما ،از بین محدودیتهایتان ،آشکار میشود ( .توضیح بیشتر با مربی)
3 .بــاور فکــر خــدا ،نشــان میدهــد کــه محدودیــت ،محرومیــت شــما نیســت بلکــه مقبولیــت شماســت( .توضیــح
بیشــتر بــا مربــی)

4 .گذشته ،در گذشته است ،در یک زندگی تازه ،برکت را در آغوش بکشید( .توضیح بیشتر با مربی)
هــر کــدام از ایــن شــخصیتها ،یــک نمونــه از مشــعلداران میــدان زندگــی هســتند و امــروز شــما هــم در ایــن میــدان،
هــم مســیر بــا انهــا هســتید ،فقــط بــه ادامــه دادن بــا خداونــد خودتــان ادامــه بدهیــد و بــاور کنیدکــه نــام شــما هــم در
بیــن مشــعلداران ایمــان نوشــته شــده اســت

•تعمقی در تعلیم و جمله طالیی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانان بخواهید تا آنچه را در این تعلیم آموختند در قالب یک جمله طالیی بنویسند.
در ایــن قســمت یــک جملــه طالیــی بــرای معلــم نوشــته شــده اســت تــا بعنــوان مثــال جملــه طالیــی ،گفتــه شــود و بعــد

از نوجوانــان بخواهیــد کــه جمــات خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد.

«شــما میتوانیــد ،فقــط بــا پــرش ایمــان از روی گذشــته و محدودیتهایتــان و همینطــور برچســب هــای دیگــران ،برکــت
را از خدایتــان بیابیــد».

•دعا وپرستش ۱۰ - ۸ :دقیقه
•تو میجنگی جنگهایم را (نام توست سالحم)
•میشکافم آسمان را

•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
نوجوانان را تشویق کنید که قدمهای عملی زیر را طی هفته آینده انجام دهدن:
-۱بــر روی  ۲مــورد از محدودیــت هــا و موانــع اصلــی زندگیتــان در ایــن هفتــه بــه طــور خــاص در دعــا و روزه تمرکــز

کنیــد و قدمهــای ایمــان را بــرای عبــور از آنهــا برداریــد.

-۲در ایــن مســیر اگــر نیــاز بــه مشــورت یــا همراهــی داریــد میتوانیــد بــا مســئول نوجوانــان یــا شــخص امینــی مثــل

شــبان کلیســا ،وقــت مشــاوره و دعــا داشــته باشــید.
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•بازی
منو نقاشی کن
ابتــدا چنــد شــخصیت کتــاب مقدســی را انتخــاب کنیــد .هــر بــار بــه یــک نوجــوان بــه طــور خصوصــی شــخصیت مــورد

نظــر را بگوییــد و از او بخواهیــد بــا نقاشــی مرحلــه بــه مرحلــه ،در کمتریــن زمــان بتوانــد بــه گونــه ایــی نقاشــی کنــد کــه
دیگــر نوجوانــان شــخص مــورد نظــر او را تشــخیص بدهنــد.

مثال  :یونس(با کشیدن نهنگ و دریا و مرد داخل شکم نهنگ)  ،دانیال ( چاه  .شیر  ،فرشته)
موســی ( بوتــه اتش،عصــا ،دریا)،یوســف (چــاه  ،برادرانــش  ،ســتاره و مــاه و خورشــید ،گاو فربه،گاوالغــر) داوود
(نوجــوان ،چوپــان ،قــاب ســنگ .پادشــاه)
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