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درس دوم:
با عییس در کالم
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درس دوم: با عیسی در کالم

خوش آمد گویی: 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.

گپ و گفتگوی خودمانی : ۵-۱۰ دقیقه	 
بعد از خوش آمد گویی با گفتن خالصه ای از تعلیم هفته گذشته، نوجوانان را به راههای متفاوت اهمیت ماندن در 

عیسی هدایت می کنیم. کمک خواهیم کرد که نوجوانان برای ماندن و زندگی کردن با مسیح، نگاه و تجربه شخصی 
جدیدی کسب کنند.

در ادامه از نوجوانان سواالت زیر را بپرسید، هدف این است که آنها بیشتر به اهمیت شکل گرفتن و پایدار شدن در 
روابط، پی ببرند.

آیا دوست و یا رابطه صمیمی با شخص یا اشخاصی دارید؟ 

علت صمیمیت با این اشخاص به نظر شما چیست؟

برای عمیق تر شدن رابطه خود چه کاری هایی انجام داده اید؟

بعد از اینکه نظرات نوجوانان را نسبت به سواالت باال متوجه شدید، به آنها کمک کنید تا دریابند که یکی از بهترین 
راههای شناخت طرف مقابل، صحبت کردن و وقت گذاشتن است. با استفاده از کلمات است که ما می توانیم 

با دیگران رابطه برقرار کنیم و عمیقتر شدن در این رابطه مستلزم زمان گذاشتن و پایداری است. به همین شکل، 
ایجاد رابطه و ماندن در مسیح هم، مستلزم این است که ما کالم او را بدانیم تا او را بشناسیم و با او یک رابطه 

ماندگار برقرار کنیم.

از یکدیگر می شنویم )پیش درآمدی بر تعلیم( : ۵-۱۰ دقیقه	 
کلیپ زیر را برای نوجوانان پخش کنید:

کلیپ	 

براستی کالم خدا چیست؟

و بعــد نظــر خــود را دربــاره آنچــه کــه در مــورد کالم، در ویدیــو دیــده ایــد بــا دیگــران در میــان بگذاریــد، شــما مــی توانیــد 
یــک ســوال طراحــی کنیــد. بطــور مثــال: بــا توجــه بــه کلیــپ کدامیــک از ویژگــی هــای کالم خــدا شــما را ترقیــب بــه خوانــدن 

مــدام آن مــی کنــد؟ چــرا؟ 

تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه	 
بــا دیــدن ویدیــو مــا متوجــه شــدیم کــه کالم خــدا چیســت و از چــه قســمت هایــی تشــکیل شــده و بــرای مــا چــه تعالیــم و 

رهنمــود هایــی دارد 

ما امروز میخواهیم چهار مورد مهم از اهمیت ماندن در کالم را باهم بررسی کنیم :

https://youtu.be/9nbIk8bJ03g
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مورد اول : کالم شناساننده خدا به ماست.

همانطــور کــه اول جلســه بــا هــم صحبــت کردیــم بــا وقــت گذاشــتن و شــنیدن از افــراد اســت کــه میتوانیــم آنهــا را 
بهتــر و عمیــق تــر بشناســیم 

حتمــا همــه شــما در طــول دوران تحصیــل خــود در جشــن تولــدی شــرکت کردیــد کــه دوســتان نزدیــک و دوســتانی هــم 
کــه خیلــی نزدیــک و صمیمــی نبودنــد بــه آن جشــن دعــوت شــده باشــند، دوســتانی  کــه صمیمــی و نزدیکتــر هســتند 
بــا هدیــه ای هرچنــد کوچــک، امــا بســیار باعــث خوشــحالی و شــادی آن شــخص کــه تولــدش  هســت میشــوند ولــی 
کســانی کــه شــخص را بــه خوبــی نمــی شناســند شــاید هدیــه ای ارزنــده تــر هــم بیاورنــد، ولــی چــون از عالیــق و ســلیقه 

او آگاه نیســتند، خیلی باعث خشــنودی و خوشــحالی او نمیشــوند.

همانطــور کــه در مثــال بــاال دیدیــم وقتــی مــا از افــراد شــناخت کافــی داشــته باشــیم میتوانیــم حتــی بــا کوچکتریــن 
چیــز آنهــا را خوشــحال کنیــم و بدانیــم کــه طــرف مقابــل از مــا چــه میخواهــد و ایــن باعــث محکمتــر شــدن رابطــه مــا 

بــا افــراد میشــود

ــا خــدا میشــویم و بــرای عمیــق تــر شــدن و بیشــتر شــدن ایــن رابطــه  وقتــی مــا ایمــان مــی آوریــم وارد یــک رابطــه ب
نیازبــه شــناخت بیشــتر از خــدا و آگاهــی از قلــب او داریــم بــرای ایجــاد ایــن رابطــه و شــناخت بیشــتر نیــاز بــه شــنیدن 
ســخنان او و وقــت گذاشــتن بــا او داریــم . کالم خــدا بهتریــن و در دســترس تریــن چیــزی اســت کــه مــا میتوانیــم از 
ــا  ــی کــه او انجــام داده و اراده و قلــب او را بشناســیم در واقــع مــا ب ــق آن شــخصیت او و صحبــت هــا و کارهای طری
خوانــدن کالم و وقــت گذاشــتن بــا کالم بیشــتر و بیشــتر بــا او آشــنا مــی شــویم و در نتیجــه میتوانیــم آزادانــه بــا او 
وارد یــک رابطــه عمیــق و بــی نظیــر شــویم رابطــه ای کــه عیســی مســیح خداونــد بــه خاطــر برقــراری آن جــان خــود را 

بــر روی صلیــب فــدا کــرد. 

بــا مطالعــه هــر روزه کالم و تامــل در آن اســت کــه مــا میتوانیــم او را بشناســیم و از ســخنان او کــه مکاشــفه کننــده 
شــخصیت و قلــب اوســت قــوت و برکــت روزانــه خــود را دریافــت کنیــم

مورد دوم : کالم چراغ راه ماست.

کالم خدا در مزمور ۱۱۹ آیه ۱۰۵ اینطور میفرمایید ))کالم تو برای پاهای من چراغ و برای راه من نور است((  

تــا بحــال در مــورد مقــررات پلیــس بــرای ورود بــه جــاده هــا بــرای مســافرت و تــردد میــان شــهرها شــنیدید کــه بســیار در 
مــورد داشــتن معاینــه فنــی ماشــین تاکیــد میکننــد بــرای اینکــه افــراد ســفری مطمئــن و بــدون خطــری داشــته باشــند 
حتمــا بایــد اتومبیــل خــود را قبــل از ســفر چــک کننــد . در معاینــه فنــی اولیــن چیــزی کــه چــک میشــود چــراغ هــای 
ماشــین هاســت . ســالم بــودن و داشــتن چــراغ خیلــی مهــم تــر از ســالم بــودن موتــور و قســمتهای دیگــر اتومبیــل مــی 
باشــد اگــر اتومبیــل دارای بهتریــن نــوع موتــور و سیســتم هــای ترمــز و باالتریــن تکنولــوژی باشــد امــا چــراغ نداشــته 
باشــد نمیتــوان بــا آن در جــاده هــای تاریــک رانندگــی کــرد و هــر لحظــه ممکــن اســت جــان راننــده و سرنشــینان آن 

بــه خطــر افتــد  .

مــا ایمانــداران هــم بــرای اینکــه بتوانیــم در راه ایمانــی کــه در پیــش رو داریــم از آگاهــی برخــوردار باشــیم و بتوانیــم 
راه خــود را بــه درســتی پیــدا کنیــم و از مســیر ایمــان خــود منحــرف نشــویم نیــاز بــه یــک راهنمــا و چــراغ داریــم  کالم 
خــدا همچــون نــور چراغهــای اتومبیــل در جــاده هــای تاریــک زندگــی ، مســیر قدمهــای مــا را روشــن میکنــد و بــه مــا 
کمــک میکنــد تــا بــه درســتی راه خــود را تشــخیص داده و از مســیری کــه خداونــد در کالمــش بــرای مــادر نظــر گرفتــه 

منحــرف نشــویم .
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ایــن کالم اســت کــه راههایــی را کــه خداونــد در مســیر زندگــی  بــرای مــا در نظــر دارد بــه مــا نشــان مــی دهــد و آن را 
بــرای مــا روشــن میکنــد و مــا همــواره بــرای یافتــن و رد شــدن از مســیری کــه خــدا بــرای مــا میخواهــد آن هــم در ایــن 
دنیــای پــر از تاریکــی بــدان نیــاز داریــم کــه هــر روزه آنــرا بخوانیــم و آنــرا همچــون یــک چــراغ همــراه داشــته باشــیم تــا 

مســیر ایمانــی  را کــه در آن قــدم برداشــتیم را گــم نکنیــم و از آن منحــرف نگردیــم .

مورد سوم : کالم حفاظت ما در برابر وسوسه هاست.

از نوجوانــان بپرســید بــه چــه رشــته ورزشــی عالقــه دارنــد و از آنهــا بخواهیــد تــا قوانیــن و مقــررات رشــته ورزشــی را کــه 
دوستانشــان گفتــه انــد را بیــان کننــد ) جهــت اطــالع مربــی هــر کــس مقــررات رشــته ای را بگوییــد کــه خــودش نگفتــه 

اســت و مربــوط بــه دوســتش مــی باشــد(

اگــر مــا از مقــررات و قوانیــن یــک بــازی و یــا یــک رشــته ورزشــی اطالعــی نداشــته باشــیم نمــی توانیــم بــه درســتی آن 
را انجــام دهیــم و بــر حریــف خــود پیــروز گردیــم  و همــواره بــا ســوت داور و اعــالن خطــا از طــرف او مواجــه میشــویم 
و حریــف هــم از همیــن ضعــف هــا و خطاهــای مــا بــر علیــه مــا اســتفاده کــرده و شــاید هرگــز نتوانیــم در آن مســابقه 
موفــق شــویم و نهایتــا از مســیر درســت خــارج  مــی شــویم . بــرای اینکــه بتوانیــم موفــق شــویم نیــاز داریــم کــه قوانیــن 

و مقــررات و نحــوه درســت انجــام بــازی  را  بیاموزیــم .

کالم خــدا بــه مــا قوانیــن خــدا و مســیر درســت و نحــوه انجــام کار درســت را نشــان میدهــد و بــه مــا کمــک میکنــد تــا 
بتوانیــم بــر حمــالت و وسوســه هــا غلبــه کنیــم .در متــی بــاب ۴ وقتــی شــیطان بــرای وسوســه عیســی وارد عمــل مــی 
شــود عیســی مســیح خداونــد در برابــر وسوســه هــای ابلیــس از آیــات کالم خــدا اســتفاده میکنــد و نهایتــا شــیطان او را 
رهــا میکنــد چــرا کــه شــیطان از کالم خــدا کــه شمشــیر ماســت  هراســان اســت . عیســی مســیح خداونــد در مواجهــه 
بــا وسوســه از قــدرت خداونــد بــودن خــود اســتفاده نمیکنــد بلکــه در برابــر وسوســه هــای ابلیــس از کالمــی اســتفاده 
میکنــد کــه در دســترس مــا هــم مــی باشــد و در واقــع مــی خواهــد بــه مــا بیامــوزد کــه بــرای غلبــه بــر وسوســه نیــاز بــه 
یــک قــدرت ماورایــی نیســت و ایــن کالم خداســت کــه اگــر در دل مــا باشــد و مــا آن را در دل خــود ذخیــره کنیــم مــارا 

از وسوســه هــای شــیطان و در نتیجــه از ارتــکاب بــه گنــاه حفاظــت میکنــد .

مزمــور 119 آیــه 11: ))کالم تــو را در دل ذخیــره کــرده ام تــا بــه تــو گنــاه نــورزم (( ایــن آیــه کامــال واضــح بــه مــا مــی آمــوزد 
کــه بــا در کالم او بــودن و حفــظ کــردن کالم او در فکــر و جســم و جانمــان میتوانیــم در برابــر وسوســه هــا پیــروز گردیــم 

و همــواره بــرای او مقــدس بمانیــم.

مورد چهارم : کالم شناساننده وعدهای خدا بر ماست.

اگــر امســال معدلــت بــاال بشــه ، اگــر شــاگرد اول بشــی ، اگــر درســتو خــوب بخونــی واگــر... فــالن کارو بــرات میکنــم 
، فــالن چیــزو بــرات میخــرم و... همــه مــا بــا ایــن کلمــات آشــنا هســتیم همیشــه پدرهــا و مادرهــای مــا از ایــن کلمــات 
بــرای دادن انگیــزه و هــدف در زندگــی بــه مــا اســتفاده کردنــد و همیــن اهــداف باعــث شــده کــه مــا بــرای رســیدن بــه 
آنهــا تــالش بســیار بکنیــم و خیلــی ســختی هــارو تحمــل کنیــم .همــان انگیــزه هــا و اهــداف باعــث پیشــرفت مــا شــدند 

حتــی اگــر هــم بــرای مــا نخریــده باشــند .

امــا او وعــده دهنــده امیــن اســت و بابــای آســمانی مــا هــر وعــده ای را کــه در کالمــش فرمــوده قطعــا عملــی خواهــد 
کــرد  او در کالمــش میگویــد : ))زیــرا فکرهایــی را کــه بــرای شــما دارم می دانــم، کــه فکرهــای ســعادتمندی اســت و نــه 

تیره بختــی، تــا بــه شــما امیــد بخشــم و آینــده ای عطــا کنــم؛ ایــن اســت فرمــودۀ خداونــد.  (( ارمیــا ۲۹ :۱۱  
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یوحنــا یکــی از شــاگردان عیســی در رابطــه بســیار عمیقــی بــا عیســی قــرار داشــت. او حتــی در ســخترین زمانهــا در 
کنــار او ایســتاد روزی کــه مســیح را مصلــوب کردنــد، بــاز هــم از عیســی جــدا نشــد. او کلمــات و ســخنان عیســی را 
خــوب شــنیده و وعــده هــای او را در مــورد پادشــاهی آســمان بــه خوبــی درک کــرده بــود بــه همیــن خاطــر تــا بــه آخــر 

بــرای او ایســتاد حتــی در ســختی هــا و مشــکالت و جفاهــا و در نتیجــه انجیــل زیبــای یوحنــا نوشــته شــد.

کالم خــدا پــر اســت از وعــده هایــی کــه او بــرای ســعادتمندی و آینــده ای روشــن بــه مــا داده اســت و وقتــی مــا کالم 
او را مــی خوانیــم بــا وعــده هــای او آشــنا میشــویم و بــرای رســیدن بــه آنهــا مــی توانیــم ســختی هــا و مشــکالت ایــن 

دنیــای فانــی کــه پــر از وعــده هــای تــو خالــی اســت را تحمــل کنیــم .

وقتــی وعــده هــای او را در پیــش روی خــود قــرار دهیــم دیگــر هیــچ چیــز و هیــچ زرق و بــرق فانــی ایــن دنیــا در برابــر 
چشــمان مــا ارزشــی نخواهــد داشــت و مــا بــرای رســیدن بــه آنهــا  همــواره امیــد خواهیــم داشــت امیــدی زنــده کــه از 
داشــتن وعــده هــای خــدای زنــده کــه در کالم زنــده او آمــده دریافــت مــی کنیــم و مــا بــا در کالم بــودن و عمــل کــردن 

بــه آن میتوانیــم بــه تمــام آن وعــده هــا برســیم.

نتیجه :

اگــر مــا در کالم عیســی بمانیــم، در او ثمــر مــی آوریــم و مــی توانیــم کالم را بــه دیگــران منتقــل کنیــم تــا همــه او را 
بشناســند و از محبــت ابــدی او بهــره منــد شــوند.

بــا توجــه بــه تعلیمــی کــه در ایــن فصــل آموختیــم ۴ مــورد کــه نشــان دهنــده، اهمیــت مانــدن در کالم  خداســت را 
باهــم مــرور میکنیــم:

1- کالم شناساننده خدا به ماست.

2- کالم چراغ راه ماست.

3- کالم حفاظت ما در برابر وسوسه هاست.

4- کالم شناساننده وعدهای خدا بر ماست.

در نتیجــه مانــدن در کالم اســت کــه رابطــه مــا بــا خــدا صمیمــی تــر مــی شــود و شــناخت محبــت اوســت کــه شــخصیت 
مــا را مــی ســازد و بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا در جامعــه کوچــک خــود ماننــد خانــواده یــا جوامــع بزرگتــر درســت رفتــار 

کنیــم و در مســیر هدفــی کــه خــدا بــرای مــا قــرار داده قــدم برداریــم

قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
از نوجوانان بخواهید تا در طول هفته آینده : 

۱- قســمتی از کالم خــدا لوقــا بــاب ۸ آیــات ۱تــا ۱۵ مطالعــه کننــد و در جلســه بعــد بــه مــدت ۵  دقیقــه بــرکات خــود 
را بــا دیگــران در میــان بگذارنــد. 

۲-  در انجیل یوحنا ) من هستم های عیسی ( را با ذکر آیه پیدا کنند و آنها را حفظ کنند.

۳- بــرای هفتــه آینــده میتوانیــد بــا هماهنگــی مربیــان خــود یکــی از داســتان هــای کالم خــدا را بــه صــورت تئاتــر آمــاده 
کــرده و در ابتــدای جلســه آن را اجــرا کنیــد.

آیــات پیشــنهادی : لوقــا 11:15 تــا ۳۲ ) مثــل پســر گمشــده(  متــی بــاب ۲۵ آیــات ۱تــا ۱۳ ) مثــل ده باکــره(  متــی بــاب 
۱۸ آیــات ۲۱ تــا ۳۵ ) مثــل خــادم بــی رحــم( و........
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آیه کلیدی برای حفظ کردن: ۲ دقیقه	 
ســپس عیســی بــه یهودیانــی کــه بــه او ایمــان اورده بودنــد گفــت: اگــر در مــن بمانیــد براســتی شــاگرد مــن خواهیــد 

بــود و حقیقــت را خواهیــد شــناخت و حقیقــت شــما را ازاد خواهــد کــرد.

یوحنا باب ۸ آیه ۳۱ و ۳۲

دعا وپرستش: ۸ - ۱۰  دقیقه	 
به حضورت آمده ایم	 

روح القدس بر ما قوت عطا فرما	 

بازی 	 
اسم و فامیل

بــا حروفــی مثــل » ش، ی، م، د، ح«  اســم فامیــل بــازی کنیــد ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه در گزینــه اســم، فقــط 
اســمهای نوشــته شــده در کتــاب مقــدس را بنویســند و در قســمت گزینــه هــا مــی توانیــد بخشــی را مشــخص کنیــد 

ــد. ــا عهدجدی کــه بنوســیند اســم شــخصیت گفتــه شــده در عهــد عتیــق اســت ی

 در ایــن بــازی بچهــا مــی تواننــد تشــخیص دهنــد کــه بــا مطالعــه کتــاب مقــدس چقــدر بــا شــخصیتهای کالم آشــنا 
شــده انــد.

مثل شائول، یوناتان، میکاه، دبوره، حنا و ...
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