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 ۳دقیقه

خوش آمدگویی
بــا خــوش آمدگویــی گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد بــا عزیــزان روبــرو شــوید .اگــر شــخص جدیــدی بعنــوان نــو ایمــان یــا مهمــان

بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت خــوش آمــد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود ،بطــور مثــال شــخص جدیــد را بــه نــام
در جمــع معرفــی کنیــد و از نوجوانــان بخواهیــد تــا خــود را یــک بــه یــک معرفــی کننــد و بــه او خــوش آمــد بگوینــد.
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گپ و گفتگوی خودمانی
در ایــن مرحلــه مــی تــوان از نوجوانــان اینطــور ســوال کــرد کــه در هفتــه گذشــته چــه چیــزی در زندگــی شــما اتفــاق افتــاد کــه مطــرح

کردنــش در جمــع باعــث برکــت میشــود و از او بخواهیــد تــا آن را بــا ســایر نوجوانــان در میــان بگــذارد.
مروری بر تعلیم هفته گذشته

در انتهــای تعلیــم هــر جلســه ،نوجوانــی را انتخــاب کنیــد و از او بخواهیــد کــه ماننــد یــک معلــم ،خالصــه تعلیمــی را کــه گرفتــه

اســت ،در ابتــدای جلســه بعــد ،بــه مــدت  ۵دقیقــه بــا دیگــران در میــان بگــذارد .در ایــن فرصــت  ۵دقیقــه ای از او بشــنوید.

(پیشــنهاد میشــود کــه از همــه نوجوانــان در ایــن قســمت اســتفاده شــود و بــرای بهتــر شــدن و تشــویق آنهــا ،بعــد از هــر جلســه

بــا آن نوجــوان تمــاس بگیریــد و نقــاط قــوت و همینطــور نقاطــی را کــه اگــر رعایــت کنــد نحــوه تعلیــم او بهتــر میشــود ،در کمــال
محبــت بــه او بگوییــد).

هــدف از ایــن بخــش ،مــروری بــر جلســه قبــل و همینطــور بــاال بــردن اعتمــاد بنفــس نوجوانــان بــرای صحبــت کــردن در جمــع

میباشــد و بــه مربــی نوجوانــان در شــناخت عطایــای آنهــا نیــز کمــک میکنــد.

تکلیــف عملــی هفتــه گذشــته از یوحنــا بــاب  ۱۱آیــات  ۱۷تــا  ۴۴را بــا نوجوانــان خــود بررســی کنیــد و از چنــد نوجــوان بخواهیــد تــا

جــواب هایشــان را بــا جمــع در میــان بگذارنــد.
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حدس زدن موضوع تعلیم
دو شــعر در مــورد دوســتی در فایــل مخصــوص نوجوانــان قــرار گرفتــه اســت ( صفحــات  ۶و  ) ۷کــه در هــر کــدام ســه شــخصیت

وجــود دارد (راوی ،کاج اول و کاج دوم)

چنــد ســاعت قبــل از شــروع جلســه ،از شــعر هــا اســکرین شــات تهیــه کنیــد و بــرای شــش نفــراز نوجوانــان بــه انتخــاب خودتــان
ارســال کنیــد و از آنهــا بخواهیــد کــه بخــش مربــوط بــه خودشــان را قبــل از جلســه تمریــن کــرده و بــا انجــام حــرکات بدنــی ،تــن

صــدا و لحــن مناســب (دقیقــا ماننــد تئاتــر) ،زمانــی کــه بــه ایــن بخــش رســیدید آن را اجــرا کننــد و در پایــان ،از ایــن دو داســتان
نتیجــه گیــری کــرده و موضــوع تعلیــم را حــدس بزننــد.

توجه کنید که این بخش هم برای جلسات حضوری و هم جلسات اینترنتی قابل اجراست.
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 ۱۰-۵دقیقه

از یکدیگر می شنویم
 -۱به نظر شما یک دوست خوب و واقعی در چه شرایطی باید در کنار شما باشد؟
( -۲با توجه به جواب سوال اول) آیا شما دوست واقعی دارید؟ و یا برای کسی دوست واقعی بوده اید؟
 -۳به نظر شما بودن در شرایط سخت و دشوار در کنار دوستمان راحتتر است یا شرایط خوشحالی و شادی؟ چرا؟
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تعلیم
وفاداری چیست؟
وفــاداری یــک فاکتــور مهــم و ضــروری در دوســتی و یکــی از ارزشــمند تریــن ویژگــی هــای دوســتی واقعــی اســت .یــک دوســت

واقعــی وفــادار اســت و عیــار ایــن وفــاداری در ســختی و بحــران مشــخص میشــود .اگــر بخواهیــد شــخصی وفــادار باشــید ،دیگــر

نمیتوانیــد فقــط بــرای خودتــان زندگــی کنیــد.

افــراد وفــادار نــه تنهــا بــر ســر قــول هــا و تعهــدات خــود مــی ایســتند بلکــه حاضرنــد بخاطــر آنهــا رنــج ببیننــد .افــراد وفــادار دوســتانی

قابــل اعتمــاد و قابــل اتــکا هســتند .آنهــا در شــادی هــا و روزهــای آرام زندگــی و از آن مهمتــر ،در شــرایط ســخت و بحرانــی ،در
کنــار دوســت خــود مــی ایســتند.

گفتگو:
با توجه به تعریف وفاداری :
آیا تابحال از دوستان خود بی وفایی دیده اید؟ بطور مختصر احساس خودتان را در آن شرایط توضیح دهید؟
آیــا تــا بحــال شــده نســبت بــه دوســتانتان بــی وفایــی کنیــد؟ بــه نظــر شــما دلیــل ایــن کــه نتوانســتید در کنــار او وفــادار باشــید

چــه چیــزی هســت؟

خیلــی وقتهــا در روابطمــان از بــی وفایــی هــا رنــج میکشــیم و ضربــه میخوریــم .غافــل از اینکــه خودمــان هــم گاهــی بــی وفایــی
میکنیــم و بــه دیگــران ضربــه میزنیــم .حتــی گاهــی در رابطــه مــان بــا خــدا بــی وفــا مــی شــویم و نتیجــه ایــن بــی وفایــی درد و زحمــت

بــرای خودمــان مــی گــردد .ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــا انســان هــا در دنیــای ســقوط کــرده زندگــی میکنیــم.
اما در مزمور ۱۱۷آیه ۲کالم خدا اینطور میفرماید :
زیرا که عظیم است محبت او به ما ،و جاودانه است وفاداری خداوند.
پس خدای ما خدای وفاداری هست که این وفاداری او وابسته به شرایط نیست و جاودانه میباشد.
سوال :پس آیا فقط باید وفاداری را در خداوند پیدا کنیم و قید یک رابطه دوستی وفادارانه را بزنیم؟

جــواب :مســلما جــواب منفــی هســت .کتــاب مقــدس در مــورد دوســتی هــای وفادارانــه مثــال هــا و الگوهــای بســیاری بــرای مــا
آورده اســت کــه در ایــن جلســه یکــی از آنهــا را بررســی میکنیــم تــا از ایــن رابطــه ی دوســتی وفادارانــه الگــو بگیریــم.

کتاب مقدس چه میگوید؟
یکــی از نمونــه هــای عالــی از رابطــه دو دوســت در کتــاب مقــدس کــه در شــرایط ســخت و آســان ،در غــم و شــادی ،کنــار هــم

بودنــد رابطــه داوود و یوناتــان اســت .همانطــور کــه میدانیــد یوناتــان پســر شــائول ،پادشــاه آن زمــان بــود .امــا چــون شــائول
فرمــان خداونــد را زیــر پــا نهــاد ،خداونــد شــخص دیگــری را بــرای پادشــاهی انتخــاب کــرد کــه آن شــخص داوود بــود .زمانــی کــه

داوود از جنــگ بــا جلیــات برمیگــردد و نــزد شــائول میــرود اولیــن مالقــات یوناتــان و داوود صــورت میگیــرد.کالم خــدا در اول

ســموئیل بــاب  ۱۸آیــه ۱تــا  ۳در مــورد مالقــات یوناتــان و داوود اینطــور میفرمایــد:
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چــون داوود از ســخن گفتــن بــا شــائول فــارغ شــد ،دل یوناتــان بــه دل داوود چســبید ،و یوناتــان داوود را همچــون جــان خویــش
دوســت میداشــت .آن روز ،شــائول داوود را گرفتــه ،نگذاشــت بــه خانــۀ پــدر خــود بازگــردد .و یوناتــان بــا داوود پیمــان بســت،

زیــرا او را همچــون جــان خویــش دوســت میداشــت.

پــس میبینیــم کــه دوســتی و رابطــه عمیقــی بیــن داوود و یوناتــان شــکل میگیــرد .یوناتــان داوود را همچــون جــان خویــش دوســت
میداشــت .جالــب اســت بدانیــد کــه طبــق رســوم آن زمــان پســر جانشــین پــدر میشــد .در واقــع یوناتــان بایــد جانشــین شــائول
میشــد و بــه پادشــاهی میرســید ولــی بخاطــر اشــتباهاتی کــه پــدرش انجــام داد ،خداونــد داوود را بــرای پادشــاهی انتخــاب کــرد.

ولــی در دل یوناتــان ذره ای حســادت نســبت بــه ایــن موضــوع وجــود نداشــت .زیــرا میدانســت داوود انتخــاب شــده خداونــد
اســت.

امــا شــائول نســبت بــه داوود ســوء ظــن پیــدا کــرده و بــه اوحســادت ورزیــد ،حتــی تصمیــم گرفــت داوود را بــه قتــل برســاند و بــه

یوناتــان و همــه خدمتگــزاران خــود فرمــان داد تــا داوود را بکشــند.

در کتاب اول سموئیل باب  ۱۹آیات ۴و  ۵صحبت یوناتان با پدرش شائول در مورد داوود را میخوانیم:
پــس یوناتــان نــزد پــدرش شــائول از داوود بــه نیکــی یــاد کــرد و گفــت« :مبــاد کــه پادشــاه نســبت بــه خدمتگــزار خــود داوود گنــاه
ورزد ،زیــرا او بــه تــو گناهــی نورزیــده ،و اعمالــش جــز نیکویــی چیــز دیگــری برایــت در پــی نداشــته اســت .او جــان بــر کــف نهــاده،
آن فلســطینی را کشــت ،و خداونــد نجاتــی عظیــم بــرای تمامــی اســرائیل بــه عمــل آورد .تــو آن را دیــدی و شــادمان شــدی .پــس

حــال چــرا میخواهــی نســبت بــه شــخصی بیگنــاه خطــا ورزی و داوود را بیســبب بکشــی؟

شائول بعد از شنیدن سخنان پسرش از کشتن داوود صرف نظر کرد البته به طور موقتی!
در بــاب  ۱۹و  ۲۰کتــاب اول ســموئیل میبینیــم کــه شــائول پادشــاه دوبــاره قصــد جــان داوود را دارد و یوناتــان ،داوود را از
تصمیمــی کــه پــدرش گرفتــه اســت آگاه میکنــد .بنابرایــن داوود در جشــنی کــه شــائول ترتیــب داده شــرکت نمیکنــد و خــود را

در صحــرا پنهــان میکنــد.

کتاب اول سموئیل باب  ۲۰آیات ۲۴تا ۴۲را با هم بخوانیم.
یوناتان نمونه درخشانی از یک دوست وفادار در شرایط سخت و بحرانی زندگی داوود است.
او بعضــی اوقــات مجبــور میشــد بیــن دو وفــاداری قــرار بگیــرد ،وفــاداری بــه پــدرش شــائول یــا بــه دوســتش داوود .در واقــع یوناتــان
در تضــادی بیــن وفــادار مانــدن بــه پــدر و وفــادار بــودن بــه دوســتش قــرار داشــت.

گفتگو :
اگــر شــما بــه جــای یوناتــان بودیــد چــه میکردیــد؟ بیــن وفــاداری بــه کســی کــه برایتــان بســیار بــا ارزش اســت( پــدر  ،مــادر ) و

وفــاداری نســبت بــه راســتی و حقیقت(هــر چنــد رابطــه ای مثــل پــدر و مــادر بــا مــا نداشــته باشــد) ،کــدام را انتخــاب میکردیــد؟
به نظر شما یوناتان چه راه حلی برای رویارویی با این تضاد در پیش گرفت؟
یوناتان چگونه بین وفادار ماندن به پدر خود و دوست خود  ،راه درست را انتخاب کرد؟
بررسی راهکار یوناتان :
راه حلی که او در این تضاد در پیش گرفت به ما تعلیم میدهد که:
اوال چگونه وفادار باشیم.
دوما وفاداری ما باید تحت تاثیر چه چیزی باشد.
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در زندگی یوناتان :
(وفاداری ،همیشه تحت تاثیر حقیقت قرار داشت).
یوناتــان میدانســت کــه منبــع حقیقــت خــدا اســت و نهایتــا او اســت کــه از انســان انتظــار وفــاداری دارد .ایــن رابطــه یوناتــان بــا

خــدا بــود کــه بــه او توانایــی داد بــه شــکل موثــری از پــس شــرایط ســخت بــر آیــد.

او به شائول وفادار بود چون شائول پدر و پادشاهش بود ،به داوود نیز وفادار بود چون دوستش بود.
امــا وفــاداری او بــه خــدا ،هدایــت کننــده و رمــز موفقیــت او در ایــن مســیر بــود .یوناتــان چــون بــه خــدا وفــادار بــود توانســت بیــن

وفــاداری بــه پــدرش و وفــاداری بــه دوســتش ،مســیر درســت را انتخــاب کنــد .او موفــق شــد کــه احساســات خــود را بــه درســتی

مدیریــت کــرده و بخاطــر عالقــه ایــی کــه بــه پــدرش داشــت ،حقیقــت را زیــر پــا نگــذارد .او در ایــن جریــان بــه کســی وفــادار مانــد
کــه میدانســت از جانــب خداونــد انتخــاب شــده و بــا اینــکار در واقــع وفــاداری خــود را بــه خــدا نشــان داد.

مــا هــم ماننــد یوناتــان ممکــن اســت در ایــن تضادهــا قــرار بگیریــم و فشــارهای زیــادی در نتیجــه روابطــه مــان بــا افــراد مختلــف
بــر مــا وارد شــود و بــرای مــا چالــش بزرگــی باشــد.

سوال :این قسمت چه کاربردی برای زندگی ما دارد؟
جــواب :اگــر بکوشــیم ایــن تضادهــا را در ســطح انســانی حــل و فصــل کنیــم ،دائمــا بــا حــس خیانــت درگیــر خواهیــم بــود ،ولــی اگــر

مــا بــه دوســتانمان بفهمانیــم کــه وفــاداری نهایــی مــا بــه خــدا و حقیقــت او اســت ،بســیاری از انتخابهــای مــا بــه مراتــب شــفاف تــر
خواهــد بــود .آیــا نزدیکتریــن کســان شــما میداننــد کــه شــما بــه چــه کســی بیــش از همــه وفــادار هســتید؟
درسهایی از رابطه دوستی یوناتان و داوود:
 -۱وفاداری یکی از پر بهاء ترین ویژگی های دوستی واقعی است.
 -۲وفاداری به خدا باعث میشود که دوستی های ما در مسیر درست پیش برود.
 -۳دوســتی هــای بــزرگ بســیار ارزشــمندند ،ماننــد هدیــه ایــی از جانــب خــدا میباشــند ،مــا بــا نشــان دادن وفــاداری در دوســتی

هایمــان در واقــع از ایــن هدیــه ایــی کــه خــدا بــه مــا بخشــیده اســت ،سپاســگزاری میکنیــم.
 -۴دوست حقیقی وفاداریش در سختی ها مشخص میشود.
نتیجه گیری :
کالم خدا در رساله دوم تیموتائوس باب  ۲آیه  ۱۳اینطور میفرماید:
اگر بی وفا شویم ،او وفادار خواهد ماند ،از آن رو که خویشتن را انکار نتواند کرد.

در ایــن آیــه میبینیــم کــه وفــاداری در ذات خداونــد اســت و بــرای خــدا ،وفــاداری عمــل اســت نــه عکــس العمــل .حتــی زمانــی کــه

مــا بــی وفایــی میکنیــم و یــا زمیــن خــورده ایــم و مســتحق ایــن هســتیم کــه خــدا از مــا دور شــود ،امــا خداونــد از مــا دور نمیشــود،
خــدا مــا را در بحرانهــا تنهــا نمیگــذارد .پــس مــا نیــز بــا نــگاه کــردن بــه خــدا بایــد یــاد بگیریــم کــه در زمانهــای بحــران و ســختی در
کنــار دوســتانمان بایســتیم و دوســتی را همچــون هدیــه ایــی از جانــب خداونــد بدانیــم.
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آیه کلیدی برای حفظ کردن
مزمور ۱۱۷آیه ۲
زیرا که عظیم است محبت او به ما و جاودانه است وفاداری خداوند.

 10دقیقه

قدم عملی
از نوجوانــان بخواهیــد کــه اگــر عالقــه دارنــد ماننــد یوناتــان و داوود دوســتی همــراه بــا وفــاداری در غــم و شــادی را تجربــه کننــد،

قدمهــای عملــی را انجــام بدهنــد.

 -۱هر روز برای وجود دوستانتان شکرگزاری کنید و به نام برای آنها و برای رابطه دوستی که با آنها دارید دعا کنید.
 -2با نگاه کردن به وفاداری که خدا نسبت به ما دارد ،شما نیز در سختی ها در کنار دوستتان وفادارانه بایستید.
 -۳در طــی هفتــه آینــده بــا دوســتتان تمــاس بگیریــد و بــه او بگوییــد کــه بــه طــور خــاص بــرای رابطــه خودتــان بــا او دعــا کردیــد
و تصمیــم گرفتــه ایــد ماننــد یوناتــان دوســتی وفــادار در غــم و شــادی بــرای او باشــید .ســپس میتوانیــد بــا هــم بــرای آغــاز فصلــی

جدیــد در دوســتیتان دعــا کنیــد.

 -۴کتــاب روت بــاب اول آیــات  ۱تــا  ۱۸را مطالعــه کنیــد و بــا تعمــق بــر روی متــن ،رابطــه ای بیــن تعلیمــی کــه امــروز گرفتــه ایــد بــا

متــن ذکــر شــده پیــدا کنیــد و بــه طــور مختصــر در مــورد آن توضیــح دهیــد و حتمــا بــرای جلســه آینــده بــا خــود بــه همــراه داشــته

باشید.
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تعمقی در تعلیم و جمله طالیی
از نوجوانــان بخواهیــد کــه در مــورد تعلیــم داده شــده تعمــق کننــد .هــر شــخص ایــه یــا کالمــی کــه از متــن گفتــه شــده و خداونــد از
طریــق آن بــا قلــب او صحبــت کــرده را بــا دوســتانش بــه اشــتراک بگــذارد .تــا باعــث برکــت بــرای همــه آنهــا شــود و بهتریــن جملــه

طالیــی انتخــاب شــود و توســط نوجوانــان و مربیــان و همینطــور پیــج اینســتاگرام کلیســا اســتوری گــردد .

 6دقیقه

دعا وپرستش
•پدر جان محبت تو
•تا ابد او نیکو است تا ابد وفادار است او
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بازی
بازی حدس زدن ضرب المثل (برای کالس حضوری)
در ایــن بــازی نوجوانــان را بــه دو گــروه تقســیم کنیــد ،از قبــل بــر روی کاغــذ تعــدادی ضــرب المثــل بنویســید و آنهــا را تــا کــرده و
در یــه ظــرف قــرار دهیــد .هــر تیــم بــه نوبــت یکــی از کاغذهــا را برمــی دارد .بعــد از آن بایــد بــدون اشــاره مســتقیم بــه متــن داخــل

کاغــذ ،نقاشــی آن را روی کاغــذ یــا تختــه بکشــد ،هــم تیمــی هــای او بــر اســاس نقاشــی بایــد حــدس بزننــد کــه ضــرب المثــل
چیســت؟ هــر تیمــی کــه بیشــترین حــدس هــای درســت را داشــته باشــد برنــده اســت.

نکتــه :کســی کــه در حــال نقاشــی کشــیدن اســت بــه هیــچ وجــه اجــازه صحبــت بــا هــم تیمــی هایــش را نــدارد (درســت ماننــد بــازی

پانتومیــم) و اگــر آنهــا حدســی بزننــد فقــط اجــازه دارد تاییــد یــا رد کنــد.
به هر نفری که نقاشی میکشد میتوانید یک دقیقه زمان بدهید.
بازی حدس زدن ضرب المثل (برای کالس آنالین)

در کالس آنالیــن بــازی بــه صــورت انفــرادی انجــام میشــود .مربــی بایــد از طریــق قســمت خصوصــی چــت بــرای همــه نوجوانــان

جداگانــه یــک یــا چنــد ضــرب المثــل متفــاوت را بفرســتد ســپس بــه همــه آنهــا متناســب بــا تعــداد ضــرب المثــل هــا زمــان بدهــد
تــا همــه بتواننــد نقاشــی مربــوط بــه ضــرب المثــل خودشــان را بکشــند .ســپس بــه ترتیــب شــروع بــه نشــان دادن نقاشــی هــای

خودشــان بکننــد .نوجوانــی کــه درســت حــدس بزنــد  ۲امتیــاز و نوجوانــی کــه نقاشــی او درســت حــدس زده شــود  ۱امتیــاز
میگیــرد .کســی کــه بیشــترین امتیــاز را بگیــرد برنــده بــازی خواهــد بــود.

توجه  :ضرب المثلها در صفحه آخر ضمیمه شده است
نوجوانــان را بــه انجــام قــدم عملــی ذکــر شــده تشــویق کنیــد و یــک نفــر را از میــان ایشــان انتخــاب نماییــد کــه مطالــب گفتــه

شــده در ایــن جلســه را در حــد  ۵دقیقــه خالصــه کنــد و در ابتــدای جلســه بعــدی بــرای نوجوانــان ،ماننــد یــک معلــم توضیــح
دهــد.
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ضرب المثلها:
با دوستان مروت ،با دشمنان مدارا
دوستی ِ خاله خرسه

هرچه از دوست مي رسد ،نيكوست
دوست آن باشد که گیرد دست دوست ،در پریشان حالی و درماندگی
به عالمی نفروشیم مویی ازسر دوست
آب در هاون کوبیدن :کاربیهوده انجام دادن
آش کشک خاله ات است ،بخوری پاته نخوری پاته :این کار را باید انجام دهی چه دلت بخواهد چه دلت نخواهد
آش دهانسوزی نیست :بسیار مطلوب و محبوب نیست
آتیش بیار معرکه :کسی که دو بهم زنی می کند
آتیش زده به مالش :هر چی داشته بخشیده
آب از دستش نمی چکد :خیرش به کسی نمی رسد
آفتاب عمرش لب بومه :چیزی به مرگش نمانده
آسمون همه جاش یه رنگه :هر جا که باشی وضع همینه
از این ستون به آن ستون فرجی است :گذشت زمان ممکن است برای حل مشکل تو مؤثر واقع شود.
با زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد :باچرب زبانی کارهای خویش را پیش می برد.
بزک نمیر بهار میاد ،خربزه با خیار می یاد :به کسی و عده های دور و دراز دادن.
بادمجان بم آفت نداره :مقاومت داشتن در برابر سختی ها.
با یک گل بهار نمیشه :با یک شخص درستکار دنیا درست نمی شود.
با یک من عسل هم نمی شود خوردش :بد اخالق بودن
پولش از پارو باال می ره :ثروت زیادی دارد.
پشت دست را داغ کردن :تصمیم به انجام ندادن کاری گرفتن
پایان شب سیه سپید است :از پی هر گریه آخر خنده ای است.
توبه گرگ مرگ است :کسی که دست از عادتش بر نداره.

تا تنور گرم است نان را بچسبان :کامال ً از فرصت استفاده کردن.
تیرش به سنگ می خوره :به هدفش نمی رسه.
تیر توی تاریکی انداختن :با چشم بسته کاری رو انجام دادن.
جا تره و بچه نیست :چیزی وجود ندارد.

حساب حسابه ،کاکا برادر
حرف راست را باید از بچه شنید :صحبتی را که کودک می گوید ،صحیح است.
ریگ تو کفششه :نقشه بدی در فکر داشتن
رو که نیست سنگ پای قزوینه :پر رو بودن
رفتم ثواب کنم کباب شدم :در برابر خوبی ،بدی دیدم.
راه باز است و جاده دراز :کسی برای رفتن مانع نمی شود.
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