مشارکت هفتیگ نوجواانن

موضوع :موج سواری بر امواج احساسات

درس دوم :موج ترس
•خوش آمدگویی  ۳ :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 یــک نکتــه قابــل توجــه و جالــب در مــورد خودشــان بــا
ســایرین در میــان بگذارنــد .بطــور مثــال :امیــن هســتم و بســیار خــوب گیتــار میزنــم.

•گپ و گفتگوی خودمونی  ۱۰ :دقیقه
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:
یــک ایموجــی کــه ترســیده اســت را بــرای نوجوانــان بــه نمایــش بگذاریــد و از آنــان بخواهیــد کــه حــدس بزننــد ایــن ایموجــی چــه
احساســی را نشــان میدهــد.

(ایموجی مربوطه به اسالیدها ضمیمه شده است)

•از یکدیگر می شنویم (پیش درآمدی بر تعلیم)  ۱۰-۵ :دقیقه
 - 1آیا در زندگی شخصی شما موضوعی هست که باعث شده در دلتان احساس ترس کنید ؟
 - 2آیا در خانواده شما و جامعه ای که در آن زندگی میکنید ،موردی وجود دارد که باعث ترس شما بشود ؟
 - 3آیا موضوعات مالی شما را ترسان میکند ؟
 - 4آیا در مورد وضعیت تحصیلی خود نگران هستید ؟

•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
امروز میخواهیم در مورد ترس صحبت کنیم
از نوجوانان پرسیده شود:
به نظر شما نقطه مقابل ترس چیست؟
پاسخ :ایمان

آیا میدانید که :

ترس و ایمان هر دو واکنشی هستند که با توجه به باوری که نسبت
به اتفاقات اطرافمان داریم ،از خود نشان میدهیم.

«داستان غول پیکران»
مطالعه کالم :
اعداد باب  ۱۳آیه  ۱و ۲
اعداد باب ۱۳آیه  ۲۷و  ۲۸و  ۳۱تا ۳۳
اعداد باب  ۱۴آیه  ۷تا ۹
خداونــد در آیــه  ۲خطــاب بــه موســی میگویــد « :مردانــی بفرســت تــا ســرزمین کنعــان را کــه بــه بنیاســرائیل میدهــم ،تجســس
کنند »

در اینجــا از فعــل « مــی دهــم » اســتفاده شــده ،در حقیقــت فاعــل اصلــی خداونــد اســت و اوســت کــه میخواهــد ســرزمین کنعــان

را بــه بنــی اســرائیل بدهــد و اوســت کــه میخواهــد آینــده ای را کــه بــه قــوم وعــده داده بــود ،بــرای آنهــا فراهــم کنــد.
از نوجوانان پرسیده شود:

خداونــد میدانــد کــه ســرزمین کنعــان چگونــه جایــی هســت و نیــازی بــه تجســس آنهــا نــدارد  ،پــس چــرا از موســی میخواهــد
افــرادی بــرای تجســس بــه آنجــا بفرســتد؟

پاســخ :یکــی از اهــداف خداونــد دیــدن واکنــش آنهــا نســبت بــه غــول پیکــران در ســرزمین کنعــان (کــه نمــاد آینــده و وعــده

خداونــد اســت) میباشــد

آیا میدانید که:

واکنشی که ما نسبت به آینده خودمان نشان میدهیم ،برای خداوند مهم است؟
لحظاتی فکر کنیم که واکنش ما چیست ،ترس است یا ایمان ؟
تشریح داستان غول پیکران
 ۱۲نفــر از رهبــران قبایــل انتخــاب شــدند و بــه ســرزمین کنعــان رفتنــد ،بعــد از چهــل روز تجســس برگشــتند و گــزارش دادنــد .هــر

 ۱۲نفــر آنهــا مردانــی غــول پیکــر در ســرزمین کنعــان دیدنــد ،پــس مشاهداتشــان یکســان بــود ولــی بــاور آنهــا از آن مشــاهدات،

یکــی نبــود و در نتیجــه واکنــش آنهــا بــا هــم فــرق داشــت  ،بــه همیــن دلیــل دو نــوع واکنــش متفــاوت در اینجــا وجــود دارد .
میخواهیم واکنش ها آنها را بررسی کنیم:

( از نوجــوان بخواهیــد کــه در گــروه هــای چنــد نفــره یــا انفــرادی ،بــه عنــوان کار عملــی بــر روی ایــن چهــار قســمت زیــر فکــر کــرده
و ایــن چهــار بخــش را بــرای گــروه اول کــه رهبــران قبایــل بودنــد و گــروه دوم یعنــی یوشــع و کالیــب تکمیــل کننــد )

آیاتی که باید بر آنها تعمق کنند:
گزارش گروه اول ( 10رهبر قبایل ) —» اعداد باب ۱۳آیه  ۲۷و  ۲۸و  ۳۱تا ۳۳
گزارش گروه دوم (یوشع و کالیب) —» اعداد باب  ۱۴آیه  ۷تا ۹

نتایج واکنش گروه اول  :اعداد باب  ۱۴آیات  ۳ ، ۲و ۴
نتایج واکنش گروه دوم :اعداد باب  ۱۴آیات ۸و ۹
بخش اول :اتفاق در جریان
بخش دوم :باورها
بخش سوم :واکنش
بخش چهارم :نتیجه
گروه اول ( رهبران ده قبیله):
 اتفاق در جریان :وجود مردان غول پیکر باورها :خودمان باید بر غول پیکران چیره شویم و ما در برابر آنها مانند ملخ،کوچک و ضعیف هستیم ،پس نمیتوانیم. واکنش :نشان دادن ترس -نتیجــه :آنهــا بــا دیــدن مــردان غــول پیکــر ترســیدند چــون بــاور رهبــران ایــن بــود کــه در برابــر مــردان غــول پیکــر ماننــد ملــخ،

کوچــک و ضعیــف و ناتــوان هســتند و ایــن بــاور باعــث شــد کــه آنهــا واکنــش تــرس از خــود نشــان دهنــد.
نتیجه واکنش ترس در زندگی
اعداد باب  14آیات  ۳ ، ۲و ۴
 -شکایت و غرغر کردن ( کاش در سرزمین مصر میمردیم )

 -زیــر ســوال بــردن نیکویــی خداونــد (چــرا خــدا مــا را بــه ایــن ســرزمین مــی آورد تــا بــه ضــرب شمشــیر بیفتیــم و زنــان و اطفالمــان

بــه یغمــا بــرده شــود ؟)

 افسوس اسارتی که در گذشته داشتند( آیا بهتر نیست که به مصر «نماد اسارت» بازگردیم؟) خود محور شدن بجای خدا محوری ( بیاییم رهبری برای خود برگزینیم و به مصر باز گردیم ) ندیدن سرزمین وعدههمــان طــوری کــه میبینیــد ایــن رهبــران نتوانســتند واکنــش ایمــان از خــود نشــان دهنــد بلکــه واکنــش تــرس از خــود نشــان
دادنــد چــون آنهــا فرامــوش کردنــد کــه ســرزمین کنعــان ( نمــاد آینــده) را خــدا قــرار اســت بــه آنهــا بدهــد نــه بــا تــاش انســانی

خودشــان بدســت بیاورنــد و نشــان دادن واکنــش تــرس بجــای واکنــش ایمــان باعــث شــد کــه آن آینــده و وعــده ایــی کــه خــدا

بــرای آنهــا فراهــم کــرده بــود را از دســت بدهنــد و هیچــگاه ســرزمین وعــده را ندیدنــد .
گروه دوم ( :یوشع و کالیب):
 -اتفاق در جریان  :وجود مردان غول پیکر

 -باورهــا :اگــر خداونــد از مــا خشــنود باشــد ،مــا را بــه ایــن ســرزمین خواهــد آورد و آن را بــه مــا خواهــد بخشــید ،از مردمــان آن

ســرزمین ترســان نباشــید ،زیــرا ایشــان خــوراک مــا هســتند !!

 واکنش :نشان دادن ایمان -نتیجــه :یوشــع و کالیــب هــم ماننــد آن ده نفــر ،مــردان غــول پیکــر را دیدنــد ولــی باورشــان فــرق داشــت و واکنشــی کــه نســبت

بــه آن موضــوع داشــتند بــا یکدیگــر متفــاوت بــود.

در اعداد باب  ۱۴آیه  ۸و  ۹میبینیم که یوشع و کالیب واکنش ایمان از خود نشان میدهند.
چون آنها ایمان داشتند که خداوند فاعل اصلی است و اوست که آنها را به سرزمین کنعان می آورد.
قرائت دوباره آیه  ۸از باب ۱۴
«اگــر خداونــد از مــا خشــنود باشــد ،مــا را بــه ایــن ســرزمین خواهــد آورد و آن را بــه مــا خواهــد بخشــید ،ســرزمینی را کــه شــیر و
شــهد در آن جــاری اســت».

نتیجه واکنش ایمان در زندگی
اعداد باب  ۱۴آیات  ۸و ۹
 -توجــه بــه اهمیــت خشــنودی خــدا (اگــر خداونــد از مــا خشــنود باشــد مــا را بــه ایــن ســرزمین خواهــد آورد) فهمیــده بودنــد کــه

بــرای رســیدن بــه ســرزمین وعــده خشــنودی خــدا الزم اســت و شــرط خشــنودی خــدا نشــان دادن واکنــش ایمــان میباشــد.
(عبرانیــان )۶: ۱۱

 اطاعت از خداوند ( بر خداوند عصیان مورزید ) دلیر و شجاع بودن ( از آن مردمان ترسان نباشید زیرا ایشان خوراک ما هستند) تحقق وعده خدا در زندگیشان (کالیب و یوشع افرادی بودند که سرزمین وعده را دیدند )گفتگو:
لطفا به سواالت زیر در یک برگه پاسخ دهید:
-1غول پیکران زندگی شما چه چیزهایی هستند ؟
-2باور شما نسبت به آن غول پیکران چیست؟
-3واکنش شما در برابر آن باور ،ایمان است یا ترس؟
تغییر زاویه دید:
بیاییم دیدی مانند یوشع و کالیب داشته باشیم تا بتوانیم واکنش ایمان از خود نشان دهیم.
نگاه و دید کالیب و یوشع این بود که با قوت خدا میتوانند بر غول پیکران غلبه کنند.
نتیجه گیری :
 -غــول پیکــران زندگیتــان بــاور دارنــد کــه شــما فرزنــدان خداونــد هســتید  ،کافیســت کــه خــود شــما هــم بــه ایــن بــاور برســید

کــه غــول پیکــران زندگیتــان از شــما مــی ترســند و در برابــر شــما توانایــی مقابلــه ندارنــد ،چــرا کــه شــما فرزنــدان شــاه
شــاهان و شــاهزاده هســتید.

 -کالیــب و یوشــع دونفــر از بیــن دوازده نفــر بودنــد کــه واکنــش ایمــان از خــود نشــان دادنــد ،همیشــه افــرادی کــه واکنــش درســت

از خــود نشــان میدهنــد در اقلیــت هســتند .قدرتــی کــه واکنــش ایمــان دارد بســیار بیشــتر از واکنــش تــرس اســت ،پــس در

نهایــت بخاطــر واکنــش ایمــان کالیــب و یوشــع ،آنهــا و نســل بعــد توانســتند ســرزمین وعــده را ببیننــد.
 بیاد بیاوریم که خدا با ماست و ترسان نباشیم.اعداد باب  ۱۴آیه ۹( تصویر مربوطه به اسالیدها ضمیمه شده است)
آیه کلیدی برای حفظ کردن  ۲ :دقیقه
یوشع ۹:۱

«آیا تو را امر نکردم؟ قوی و دلیر باش.مترس و هراسان مباش ،زیرا هر جا که بروی ،یهوه خدایت با تو خواهد بود».
قدم عملی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانــان گــروه خــود بخواهیــد تــا در ایــن هفتــه ،غــول پیکرهــای زندگــی خــود را شناســایی کــرده و در یــک دفترچــه یادداشــت

کننــد .همیــن طــور زمانــی کــه موفــق شــدند از روش هــای مدیریــت تــرس (کــه در ایــن درس توضیــح داده شــد) اســتفاده کننــد،
آن را نیــز در دفتــر خــود بنویســند .از آن هــا بخواهیــد یادداشــتهای خــود را تــا پایــان ایــن مجموعــه نگهــداری کننــد .در نتیجــه
میتواننــد میــزان تغییــرات را در پایــان  ۶هفتــه مــورد بررســی قــرار دهنــد.

هــدف از انجــام ایــن کار ایــن اســت تــا نوجوانــان تــرس هــای خــود را بشناســند و بــاور و واکنــش خــود را در راســتای دیــدگاه خداونــد
و کالم او جهــت دهنــد.

همینطور به انجام قدم های زیر تشویقشان کنید:
از روح القدس بخواهید که شما را کمک کند تا بر ترس هایتان غالب آیید.
به یاد بیاورید که خداوند همیشه با شما هست و شما هرگز تنها نیستید ،او عمانوئیل است .
یوشــع بــاب  ۱آیــه  ۹را بــا صــدای بلنــد بخوانیــد و بــر زندگــی خــود اعــام کنیــد و حتــی مــی توانیــد آن را بــر روی یــک کاغــذ
یادداشــت کنیــد تــا هــر زمــان کــه تــرس بــه ســراغ شــما آمــد ،بــا خوانــدن آن آیــه قــوت بگیریــد.

در نهایت می تونید این دعا را به خداوند اعالم کنید :
خداوند ایمان دارم که تو زنده هستی و تو با من هستی و تو عظیم تر و بزرگتر از هر ترسی در زندگی من هستی.
خداونــدا بــه تــو ایمــان دارم و از تــو مــی خواهــم کــه مــن را کمــک کنــی و قــدرت ببخشــی تــا بــر تــرس هایــم غلبــه کنــم و مــن را از

همــه ترســهایم رهایــی ببخشــی.

هــم چنیــن هــر زمــان نیــاز بــه دعــا و مشــورت داشــتید بــا مربــی خــود تمــاس بگیریــد و بــا ایشــان صحبــت کنیــد و از آنهــا مشــورت
بگیرید.

ما تنها نیستیم و همه در کنار هم و با کمک هم می توانیم از شرایط سخت عبور کنیم .

تعمقی در تعلیم و جمله طالیی ۱۰ :دقیقه
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 طالیــی بــه همدیگــر بگوینــد .بهتریــن جملــه طالیــی انتخــاب
شــود و در صــورت امــکان بــرای تشــویق ،آن جملــه در اینســتاگرام مربــی و نوجوانــان اســتوری شــود.اینگونه باعــث برکــت بــرای
دوســتان هــم ،خواهــد بــود.

دعا وپرستش ۶ :دقیقه
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  :1نترسم
سرود  :2تنها نیستم همیشه تو با منی
بازی ۱۵-۱۰ :دقیقه

نوجوانــان را بــه گروهــای دو نفــره گــروه بنــدی کنیــد .اگــر جلســات بصــورت حضــوری اســت تصاویــر را از قبــل پرینــت گرفتــه و در
اختیارشــان قــرار دهیــم و اگــر جلســه اینترنتــی باشــد مربــی آن تصویــر را بــه اشــتراک بگــزارد .ســپس بــه آنهــا یــک دقیقــه وقــت
داده شــود تــا تفــاوت بیــن دو تصویــر را پیــدا کننــد.

برنده گروهی است که بیشترین اختالف را پیدا کرده است.
این بازی را میتوان با چند تصویر انجام داد.
توضیحات  :تصاویر به طرح درس ضمیمه شده است.

(آنان را به انجام تکلیف ذکر شده و اینکه با آمادگی کامل در جلسه هفته ی آینده حضور پبدا کنند،تشویق کنید).

