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kindkind
خوش آمد گویی : 5 دقیقه	 

بــه نوجوانــان، گــرم، صمیمــی و همــراه بــا لبخنــد خــوش آمــد بگوییــد و بعــد از ســام، و پیــش از احــوال پرســی، از ایشــان ایــن 
ســوال را بپرســید کــه میــوه مــورد عاقــه ایشــان چیســت، بــر روی یــک کاغــذ میــوه هــا را در مقابــل نــام هــر کــدام بنویســید و 
ســپس بــه احــوال پرســی ادامــه دهیــد. اگــر نوجوانــی بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت )تــازه وارد، نــو ایمــان یــا 
مهمــان(، او را بــه صــورت ویــژه خــوش آمــد بگوییــد و شــما نوجوانــان را تــک تــک بــه او معرفــی کنیــد و در مــورد هــر کــدام یــک 
نکتــه مثبــت بگوییــد )بــا ایــن کار عمــا نشــان مــی دهیــد چقــدر بــه هــر کــدام از نوجوانــان توجــه شــخصی داریــد( و ســپس از او 
بخواهیــد در معرفــی خــودش یــک نکتــه مثبــت بگویــد و آن را بــه یــاد داشــته باشــید )شــاید در جلســات بعــد الزمتــان شــود(. 

گپ و گفت خودمانی: 15 دقیقه 	 
از نوجوانــی در مــورد تکالیــف عملــی هفتــه گذشــته ســواالتی بپرســید، ســعی کنیــد ســواالتتان در راســتای تکلیــف عملــی باشــد 

ولــی تــا جایــی کــه امــکان دارد از هــر نوجــوان ســوال متفاوتــی بپرســید.

به عنوان مثال:

سموئیل جان، محبت تو چگونه است؟

سوگند جان، آیا زمانی بوده است که محبتی از جنس محبت خدا در خود احساس کرده ای؟

ساغر جان، به نظر شما، محبت خدا چه خصوصیت هایی دارد؟

در حیــن گفتگــو در مــورد تکالیــف عملــی هفتــه قبــل، نوبــت هــر کــس کــه مــی شــود از او بپرســید کــه آیــا در نوشــتن، چــپ دســت 
اســت یــا راســت دســت و آن را در مقابــل نــام نوجــوان بنویســید. ولــی توضیــح ندهیــد کــه چــرا ایــن ســوال را مــی پرســید )ایــن 
ســوال بــرای بــازی آخــر جلســه مــی باشــد و ضمــن اینکــه نوجوانــان تــا زمــان بــازی از علــت پرســیدن ایــن ســوال آگاه نخواهنــد شــد 

و ایــن خــود تمریــن خوبــی بــرای بردبــاری اســت(.

حدس زدن موضوع تعلیم: 10 دقیقه 	 
بــه نوجوانــان یــادآوری کنیــد کــه امــروز در مــورد میــوه مــورد عاقــه آنهــا بــا هــم صحبــت کردیــد و متوجــه شــدید کــه میــوه یــا میــوه 
هــای .... بیشــترین طرفــدار را دارد. بیاییــد ببینیــم کــه در مــورد میــوه روح القــدس وضعیــت چگونــه اســت. ثمــره روح القــدس 
را ذکــر کنیــد )محبــت، شــادی، آرامــش، صبــر، مهربانــی، نیکویــی، وفــاداری، فروتنــی و خویشــتنداری(. از نوجوانــان بپرســید کــه 
از میــان اینهــا بیشــتر طالــب کــدام یــک هســتند؟ از همیــن فرصــت اســتفاده نماییــد و بگوییــد امــروز مــی خواهیــم در مــورد یکــی 
از ایــن 9 ثمــره صحبــت کنیــم و از آنهــا بخواهیــد حــدس بزننــد کــدام. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه »صبــر« یــا اصــا انتخــاب 
نشــود یــا کمتــر انتخــاب شــود. پــس مــی توانیــد اینگونــه هدایــت کنیــد کــه اتفاقــا مــی خواهیــم در مــورد میــوه ای صحبــت کنیــم 

کــه انــگار کمتــر مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد ولــی در عیــن حــال بســیار مهــم اســت. 

patientpatient
آگـاپه

محبت بردابر است
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patientpatient از یکدیگر بشنویم: ۵-۱۰ دقیقه	 
سواالت در مشارکت از نوجوانان پرسیده شود.

1.به نظر شما شخص صبور یا بردبار چه خصوصیاتی دارد؟

2.از ۱- ۱۰ چقدر خود را بردبار یا صبور می  بینید؟

3.چه ضرب المثل هایی در مورد صبر و بردباری به خاطر دارید؟

4.رابطه بردباری با محبت چیست؟ 

تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه	 
بحث و گفتگو:

از نوجوانان بخواهید که تصور کنند در چنین شرایطی هستند:

بــرای ماقــات بــا شــخص مهمــی از خانــه بیــرون آمــده ایــد و زمــان زیــادی بــرای رفتــن بــه محــل قــرار نداریــد. متوجــه مــی شــوید 
کــه پــول نقــد بــه همــراه نداریــد و بــرای کرایــه مجبــور هســتید از عابــر بانــک مبلغــی پــول نقــد برداشــت کنیــد. وقتــی بــه عابــر 
ــار  ــه انتظــار شــما، چندیــن ب ــر بانــک اســت، بــدون توجــه ب ــا عاب ــر از شــما مشــغول کار ب بانــک مــی رســید، شــخصی کــه جلوت
کارت خــود را وارد دســتگاه مــی کنــد و کارهــای متفاوتــی انجــام مــی دهــد. بیــش از 10 دقیقــه اســت کــه ایســتاده ایــد، از انتظــار 
کافــه گشــته ایــد، و زمــان را بــه ســرعت از دســت مــی دهیــد. واکنــش  شــما چــه خواهــد بــود؟ )مربــی عزیــز: در اینجــا چنــد نفــر 

نظرشــان را بگوینــد(

ــا تاکســی بــه ســمت مقصــد بــه راه  باالخــره بعــد از انتظــار طوالنــی و اتــاف وقــت موفــق مــی شــوید پــول را دریافــت کنیــد و ب
مــی افتیــد، در دل از تاخیــر زیادتــان ناراحــت هســتید و دعــا مــی کنیــد شــخصی کــه بــرای ماقــات بــا او مــی رویــد، عــذر شــما 
را بپذیــرد. در میانــه مســیر متوجــه مــی شــوید کــه اتفاقــی در جــاده افتــاده اســت و تعــدادی ماشــین هــای امــداد )آمبوالنــس و 
...( در میــان جــاده مــی بینیــد. ولــی انقــدر فکرتــان درگیــر قــرار ماقــات اســت کــه نمــی توانیــد بــر آن اتفــاق تمرکــز کنیــد، و مهــم 
تــر احســاس شــرمی اســت کــه بابــت تاخیــر در دل داریــد. نهایتــا بــه محــل قــرار مــی رســید و در نهایــت تعجــب میبینیــد کــه آن 
شــخص بــا لبخنــد از شــما اســتقبال مــی کنــد و از تاخیــر ســخنی نمــی گویــد. متعجــب از او عذرخواهــی مــی کنیــد و او در پاســخ 
مــی گویــد، جــای نگرانــی نیســت، مــن امــروز کار مهمــی داشــتم کــه موفــق بــه انجامــش نشــده بــودم ولــی از ایــن فرصــت اســتفاده 
کــردم و آن را انجــام دادم و از ایــن بابــت از شــما ممنونــم. بــا شــنیدن ایــن ســخنان و دیــدن واکنــش آن شــخص، چــه احساســی 

در شــما ایجــاد مــی شــود؟

)مربی عزیز: در اینجا نیز چند نفر نظرشان را بگویند(

نهایتــا پــس از یــک ماقــات عالــی، در مســیر بازگشــت از راننــده در مــورد تصــادف میــان راه مــی پرســید و متوجــه مــی شــوید کــه 
درســت در زمانــی کــه شــما در صــف عابــر بانــک بــه انتظــار پایــان کار آن شــخص ظاهــرا بــی ماحظــه بودیــد ایــن اتفــاق افتــاده 

اســت و خســارات مالــی و جانــی زیــادی داشــته اســت. واکنــش  شــما چــه خواهــد بــود؟

ــد کــه ایــن داســتان ســاختگی  ــان بگوی ــه نوجوان ــان گفتگــو ب ــز: در اینجــا نیــز چنــد نفــر نظرشــان را بگوینــد و در پای )مربــی عزی
ــا اندکــی تغییــرات ذکــر شــده اســت(. نیســت فقــط ب

بررسی کالم

از یک نوجوان )داوطلب( بخواهید اول قرنتیان 13 : 4 را بخواند. و شما در پایان تکرار کنید که محبت بردبار است.
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kindkind
ایده اصلی:

مربی می تواند این جمله را به زبان خود اعام کند یا به عنوان تعریف بردباری روخوانی نماید: 

صبــر و بردبــاری یکــی از خصوصیــات محبــت اســت. بردبــاری بــه معنــی انتظــار کشــیدن بــا آرامــش مــی باشــد. یــا بــه عبــارت دیگــر 
توانایــی پذیــرش یــا تحمــل تأخیــر، زحمــت و رنــج بــدون خشــم و ناراحتــی اســت.

عیســی مســیح در سراســر زندگــی خــود بــر روی زمیــن شــخصیت صبــور خــدا را بهتــر از هــر شــخص دیگــری بــر مــا آشــکار مــی 
کنــد. خدایــی کــه محبــت اســت و محبــت خــود را بــا فــدا کــردن فرزنــد یگانــه خــود بــه مــا ثابــت نمــود، شــخصیت بردبــار خــود را 
در مســیح مجســم بــه تصویــر مــی کشــد. بردبــاری عیســی مســیح در روابــط او بــا مــردم، پذیــرش زمــان هــای خــدا و اســتقامت او 

در آزمایــش و رنــج تــا حــد مــرگ بــر صلیــب مشــهود اســت. 

یک نمونه از الگوی عیسی در صبر :

مربــی عزیــز: لطفــا ایــن قســمت کــه ایــده اصلــی تعلیــم اســت را چنــد بــار مطالعــه کنیــد و بــا توجــه بــه متــن و دو اصلــی کــه در 
نتیجــه گیــری ارایــه شــده، ایــن ایــده اصلــی را بــه نوجوانــان انتقــال دهیــد )مــی توانیــد نظــر بــه شــناختی کــه از نوجوانــان داریــد 

متــن را اندکــی بســط دهیــد یــا از همیــن متــن اســتفاده نماییــد(.

مســیح در انتظــار هولنــاک رنــج صلیــب و جدایــی از پــدر، در شــرایطی کــه شــاگردش )یهــودا( بــه او خیانــت کــرده بــود، در بــاغ 
جتســیمانی بــا آزمایــش ســخت بردبــاری و صبــر بــرای مــا الگــوی بــی نظیــری بــر جــا گذاشــت. مســیح حتــی زمانــی کــه شــاگرد 
خائــن بــرای تســلیم نمودنــش بــه ســربازان یهــودی بــه صــورت او بوســه مــی زد، او را کامــا صبورانــه محبــت نمــود و عــاری از 
خشــم )و بــدون هیچگونــه واکنــش منفــی( تنهــا بــه گفتــن جملــه ای بســنده کــرد: ای یهــودا، آیــا پســر انســان را بــا بوســه تســلیم 

می کنــی؟

مربی خود این قسمت را بخواند: مرقس 14 : 36

او چنین گفت: اَبّا پدر، همه چیز برای تو ممکن است. این جام را از من دور کن، امّا نه به خواست من بلکه به ارادۀ تو.

مســیح چگونــه توانســت در ایــن شــرایط تــا ایــن انــدازه بردبــار باشــد؟ در ایــن قســمت مــی بینیــم کــه او بــا پــدر آســمانی در دعــا 
در حــال گفتگــو اســت.

جملــه نخســتین او نشــان مــی دهــد کــه او درک عمیقــی از محبــت پــدر دارد. چراکــه حتــی در ایــن شــرایط هولنــاک او را »بابــا 
)ابــا(« صــدا مــی کنــد و بــه محبــت پــدر ایمــان دارد. مســیح بــه محبــت بینظیــر پــدر شــک نمــی کنــد، حتــی وقتــی شــرایط کامــا بــه 
ضــد او اســت. خــدا محبــت اســت، ایــن حقیقــت نســبت بــه شــرایط تغییــر نمــی کنــد. اگــر مــا در ســختی باشــیم یــا در آســایش، 
خــدا محبــت اســت. محبــت خــدا پایــدار و ابــدی اســت. گاهــی درک محبــت خــدا نیــاز بــه تمریــن دارد و در شــرایط مختلــف بــه 

اشــکال مختلــف بــر مــا آشــکار مــی گــردد.

مســیح در ادامــه ی همیــن جملــه نخســت حقیقــت عظیــم دیگــری را بــر مــا آشــکار مــی ســازد کــه بــه انــدازه محبــت خــدا، او را 
در انتظــار بــا احتــرام و بردبــاری مســیحایی اش، یــاری مــی دهــد. »همــه چیــز بــرای تــو ممکــن اســت.« مســیح بــه قــدرت پــدر 
شــک نمــی کنــد و بــه او ایمــان و اعتمــاد کامــل دارد. آیــا ضعــف یــا قــوت مــا بــر قــدرت ازلــی و ابــدی قــادر مطلــق تاثیــری دارد؟ 
اگــر شــرایط کامــا بــر وفــق مــراد ماســت، خــدا قــادر مطلــق اســت و همــه چیــز تحــت حاکمیــت او اســت. اگــر مــا در رنــج، انتظــار، 
ســختی و نــا امیــدی هســتیم، بــاز هــم خــدا قــادر مطلــق اســت و همــه چیــز تحــت حاکمیــت او اســت. طبیعــی اســت کــه در چنیــن 

شــرایط غیــر طبیعــی، بردبــاری و صبــر حاصــل از محبــت و ایمــان )اعتمــاد( در نمونــه کامــل او دیــده مــی شــود.

نتیجه گیری

بــا نــگاه کــردن بــه الگــوی کامــل عیســی مســیح کــه بــه مــا بخشــیده شــده اســت، در مــی یابیــم کــه بردبــاری یکــی از خصوصیــات 
محبــت حقیقــی اســت. بــا تکیــه بــر شــخصیت صبــور مســیح و پیــروی از دو اصــل زیــر مــی توانیــم بردبــاری را در خــود تقویــت 
کنیــم. چــرا کــه صبــر ثمــره و میــوه روح خداســت و در صورتــی کــه در مســیح بمانیــم و از او پیــروی کنیــم ایــن ثمــره در مــا متولــد 

خواهــد شــد و رشــد خواهــد کــرد.
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1.بــا تمریــن کــردن درک محبــت خــدا آنچنــان کــه مســیح محبــت پــدر را درک کــرد و حتــی تــا بــه مــرگ بــر صلیــب بــه محبــت پــدر 
شــک نکــرد.

2.بــا ایمــان و اعتمــاد بــه خدایــی کــه بــه انجــام هــر چیــز قــادر اســت، پــس نیــازی نیســت کــه در شــرایط اســترس، تــرس و ضعــف، 
بردبــاری خــود را از دســت بدهیــم. زیــرا همــه چیــز تخــت حاکمیــت او اســت.

بحث و گفتگو:

مربی عزیز این سوال را از نوجوانان بپرسید و اجازه دهید آزادانه در این مورد نظراتشان را بیان کنند.:

بــا توجــه بــه نمونــه ای کــه از بردبــاری مســیح کــه الگــوی ماســت دیدیــم، و باتوجــه بــه دو اصــل درک محبــت خــدا و اطمینــان بــه 
حاکمیــت و قــدرت خــدا کــه مــا را تشــویق بــه بردبــاری و انتظــار کشــیدن بــا آرامــش مــی کنــد، شــما فکــر مــی کنیــد یــک شــخص 

بردبــار چــه خصوصیاتــی دارد؟

آیه کلیدی برای حفظ کردن : ۲ دقیقه	 
آیــه را نظــر بــه تعــداد نوجوانــان بــه چنــد قســمت تقســیم کنیــد و هــر یــک از نوجوانــان قســمت خودشــان را بــا صــدای رســا و پــس 
از یکدیگــر بخواننــد تــا آیــه کامــل شــود. و در نهایــت ایــن کا را بــدون نــگاه کــردن بــه آیــه انجــام دهنــد. هــر کــس آیــه را حفــظ 

کــرد، تشــویق گــردد.

اول قرنتیان 13 : 4

محبت بردبار و مهربان است؛ محبت حسد نمی برد؛ محبت فخر نمی فروشد و کبر و غرور ندارد.

دعا وپرستش: ۸ -۱۰  دقیقه	 
سرود: بازایستیم و دانیم	 

سرود: اعتماد بر عیسی نیکوست	 

بازی: 10 – 15 دقیقه 	 
دست نا موافق

بــه نوجوانــان بگوییــد: یادتــان هســت ابتــدای جلســه از شــما پرســیدم کــه دســت غالبتــان کــدام اســت؟ و ســپس بــازی را معرفــی 
کنید.

معرفی بازی:

به تعداد افراد حاظر در جلسه )نوجوانان( کاغذ و قلم حاضر کنید.

این باری به صورت انفرادی انجام می شود.

کاغــذ را روی میــز بگذارنــد و قلــم )خــودکار( را بــا دســتی کــه بــرای نوشــتن بــه آن تســلط ندارنــد گرفتــه و آیــه کلیــدی )اول قرنتیــان 
13 : 4  را بنویســند(. در طــول نوشــتن و انجــام بــازی مربــی توضیــح دهــد کــه رمــز موفقیــت در ایــن بــازی بردبــار بــودن و بــا آرامــش 

انجام دادن آن اســت.

اگر از زوم استفاده می کنید، خود مربی هم می تواند با استفاده از »وایت بورد« در بازی شرکت کند.

در نهایت آن کسی که مفهوم تر و زیبا تر نوشته است، برنده می شود.

https://youtu.be/51b5KBaLvQY
https://youtu.be/KZ2tcEDnrLE
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قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
1.از نوجوانــان بخواهیــد در ایــن هفتــه آیــات زیــر را بخواننــد و بــر بردبــاری عیســی در مــورد زمانهــای خــدا تعمــق کننــد )شــخصی 

مــی گــو یــد صبــر اوج احتــرام بــه اراده ی خداســت(.

یوحنا 2 : 4 ، یوحنا 12 : 27 و یوحنا 7 : 6  

2.در ایــن هفتــه بــه صــورت عملــی صبــر و بردبــاری را تمریــن کننــد و جلســه آینــده در مــورد زمانهایــی کــه بــا بردبــاری و صبــر از 
الگــوی مســیح پیــروی کردنــد، بــا دوستانشــان صحبــت کننــد.

3.از نوجوانان بخواهید در این هفته آیات زیر را بخوانند و بر بردباری عیسی در هنگام رنج، تعمق کنند.

متی 26 : 57 تا 68  


