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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:

 نازنین هستم و بسیار به خواندن کتاب عالقه مندم.

از نوجوانــی کــه خالصــه مطالــب درس هفتــه گذشــته را آمــاده کــرده در خواســت کنیــد تــا آنــرا بطــور خالصــه در ۳ دقیقــه بــا جمــع 
در میــان بگــذارد. 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 نیــز، جهــت شــناخت عطایــای آنهــا کمــک میکنــد.

تکلیــف عملــی هفتــه گذشــته از کتــاب روت بــاب اول آیــات ۱ تــا ۱۸ را  بــا نوجوانــان خــود بررســی کنیــد و از چنــد نوجــوان بخواهیــد 
تــا جــواب هایشــان را بــا جمــع در میــان بگذارنــد.

در این هفته مقدمات یک بازی را بدین شکل فراهم کنید:

بــه هریــک از نوجوانــان اســم یکــی از افــراد گــروه را مخفیانــه بدهیــد و از او بخواهیــد تــا هفتــه آخــر، آن اســامی را مخفــی نگــه 
دارنــد. اگــر جلســات بطــور آنالیــن برگــزار میشــود مــی توانیــد در قســمت خصوصــی چــت اســامی را ارســال کنیــد. ســعی کنیــد 
افــراد را بگونــه ای تقســیم بنــدی کنیــد کــه آنهایــی کــه یکدیگــر را بخوبــی نمــی شناســند اســامی هــم را داشــته باشــند. ســپس 
از نوجوانــان بخواهیــد در طــی چنــد هفتــه آینــده در جلســات نوجوانــان یــا هــر مــکان دیگــر کــه در ارتبــاط بــا یکدیگــر قــرار مــی 
گیرنــد، برخــی از خصوصیــات رفتــاری یــا عالیــق و ســلیقه ی خــاص آن نوجوانــی کــه اســمش را در ایــن هفتــه دریافــت کردنــد را 
کشــف کننــد و در هفتــه آخــر ایــن مجموعــه، هدیــه کوچکــی مناســب بــا ســلیقه و روحیــه آن نوجــوان بــه او بدهنــد. ایــن هدیــه 
مــی توانــد یــک آیــه زیبــا از کالم خــدا باشــد کــه بصــورت کارتــی زیبــا بــا خالقیــت تهیــه شــده یــا یــک کارت دیجیتــال) بــرای جلســات 

آنالیــن( یــا حتــی یــک نقاشــی یــا موزیــک متناســب بــا ســلیقه و روحیــه شــخص مــورد نظــر باشــد.

هــدف ایــن اســت تــا افــراد یــک گــروه کــه یکدیگــر را بــه درســتی نمــی شناســند در طــی چنــد هفتــه، بیشــتر نســبت بــه یکدیگــر 
شــناخت پیــدا کننــد و بــرای شــکل گیــری یــک دوســتی عمیــق تــر برنامــه ریــزی کننــد و در نهایــت در هفتــه آخــر بــا یــک هدیــه 

کوچــک یکدیگــر را ســوپرایز کننــد.  

دیدن فیلم )دوستی خاله خرسه( 	 

مربــی بعــد از شــنیدن برکتهــای درس قبــل، از نوجوانــان بــرای آشــنا شــدن بــا مباحــث جدیــد در دوســتی حقیقــی دعــوت میکنــد 
تــا بــا هــم کلیپــی را بــا دقــت ببیننــد و در مــورد آن صحبــت کننــد.
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قابل توجه مربی عزیز: 

در ایــن کلیــپ پیرمــرد متناســب بــا نیــاز خــودش، حیوانــات جنــگل را محبــت مــی کــرد و بــرای همیــن تنهــا مــی مانــد، چــون بــرای 
دوســت پیــدا کــردن بــه خواســته هــای حیوانــات دیگــر توجهــی نداشــت. مــا همچنیــن یــک رابطــه دوســتی را شــاهد هســتیم کــه 
از ابتــدا معیــار درســتی بــرای آغــاز ایــن دوســتی وجــود نــدارد )خــرس و پیــر مــرد(. گاهــی تنهــا مانــدن بهتــر از داشــتن دوســتی 
نامناســب اســت و در ایــن داســتان خــرس بــدون توجــه بــه نیــاز پیــر مــرد بــا فکــر خــود و بنــا بــر نیــاز خــودش مــی خواســت او را 
محبــت کنــد. متناســب بــا قــدرت و هیــکل خــود مــی خواســت کــه پیــر مــرد را خدمــت کنــد و در قدرتــی کــه داشــت خــود را فروتــن 

نســاخت کــه ایــن باعــث ضــرر رســاندن بــه پیــر مــرد میشــد. 

دو هــدف اصلــی از دیــدن ایــن کلیــپ ایــن اســت کــه در دوســتی بایــد بــا شــناخت و آگاهــی از نیــاز دوســتمان انهــا را محبــت کنیــم 
نــه بــا افــکار خودمــان و دوم اینکــه بــا فروتنــی دوســتمان را خدمــت کنیــم در غیــر اینصــورت ممکــن اســت تصــور کنیــم دوســت 

خــود را خدمــت مــی کنیــم ولــی در واقــع در حــال ضربــه زدن و آســیب رســاندن بــه او هســتیم.

در این قسمت مربی عالوه بر مشارکت بین نوجوانان سعی می کند آنها را در مسیر دو موضوع اصلی باال هدایت کند.

نکتــه قابــل توجــه مربــی عزیــز: ایــن کلیــپ مثالــی نقــض از یــک دوســتی ســالم و حقیقــی و درســت خدمــت کــردن بــه دیگــران 
اســت.

سواالت در مشارکت از نوجوانان پرسیده شود.

1- آیا تا بحال تجربه ای داشته اید که با تمام محبتی که به دوستتان  ابراز کردید، اما دوستی شما از دست رفته باشد؟

2- فکر میکنید چطور میتوان یک رابطه پایدار در دوستی ساخت؟

)جواب این سوال در نهایت به محبت کردن با  فروتنی اشاره خواهد کرد(

3- درنهایت فکر می کنید در یک رابطه دوستانه سهم شما چه هست؟

)ترجیحا در این قسمت نوجوانان با یک کلمه جواب دهند(

مقدمه ای برای تعلیم:

دوســت در واقــع کســی هســت کــه در همــه حــال محبــت مــی کنــد و ایــن دوســتی در بیشــتر قســمت هــای کالم خــدا دیــده مــی 
شــود. هفتــه پیــش هــم در مــورد دوســتی بیــن یوناتــان و داوود مطالبــی شــنیدیم. امــروز بــا هــم نگاهــی بــه کتــاب اول ســموییل 
بــاب 18 آیــات 1تــا 5 مــی اندازیــم. در ایــن قســمت از کالم شــاهد دوســتی داوود چوپــان بــا یوناتــان شــاهزاده هســتیم. داوود و 
یوناتــان در ایــن قســمت بــا هــم وارد یــک رابطــه دوســتی میشــوند ولــی در ایــن پیمــان دوســتی، یوناتــان کامــال بــا فروتنــی و بــا 
توجــه بــه نیــازی کــه داوود دارد، ســعی در پایــدار کــردن رابطــه شــان میکنــد. یوناتــان در ابتــدای ایــن دوســتی داوود را همچــون 
جــان خــود دوســت مــی داشــت و بــرای کمــک بــه رشــد دوســتش و بلنــد کــردن دوســتی شــان و پایــداری ایــن دوســتی وســایل 
خــودش، کــه داوود بــرای رفتــن و پیــروزی در جنگهــا نیــاز داشــت مثــل ردا-شمشــیر-کمربند-کمان را در اختیــار دوســتش قــرار داد 
و در واقــع بــرای مســتحکم شــدن ایــن عهــد در دوســتی بــه نیازهــای داوود توجــه کــرد و نــگاه نکــرد کــه خــودش شــاهزاده اســت 
بلکــه بــا فروتنــی ردای خــود را بــه دوســت عزیزتــر از جانــش بخشــید و بــا فروتنــی او را پذیرفــت و خدمــت کــرد، بعــد هــا در ادامــه 
داســتان هــم شــاهد هســتیم کــه چقــدر یوناتــان در ایــن دوســتی بــا فروتنــی و محبــت تــا پــای جــان داوود را خدمــت کــرد. یوناتــان 
بــا اینکــه پســر شــاه بــود ولــی خــود را فروتــن کــرد تــا خواســته داوود را در ایــن دوســتی درک کنــد و اگــر از مقــام شــاهزادگی بــه او 

نــگاه میکــرد هرگــز قــادر بــه خدمــت کــردن داوود نبــود.

از یکدیگر می شنویم  ۵-۱۰ دقیقه
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طبق داستان باال در دوستی حقیقی سه اصلِ تعهد، فروتنی، محبت »در خدمت کردن دوستانمان باید برقرار باشد.

مــا در انجیــل یوحنــا بــاب 15 آیــه 14میبینیــم  کــه عیســی مــا را دوســتان خــود خطــاب مــی کنــد. عیســی تمــام شــاگردان خــود را 
دوســت خطــاب مــی کنــد پــس خــوب مــی شــود تــا نگاهــی بــه عهــد و رابطــه دوســتی عیســی بــا دوســتانش بیندازیــم.

در این قسمت از یک نوجوانان بخواهید آیات 1تا 17 از انجیل یوحنا باب 13 را بخواند.

گفتگو

سوال زیر توسط مربی مطرح شود.

)در مشارکت با نوجوانان منتظر پاسخهای کوتاه از طرف آنها با توجه به متن خوانده شده باشید(

سوال: عیسی در یک رابطه دوستی با چه معیار و کیفیتی دوستان خود را خدمت می کند؟

تعلیم اصلی: 

مــا در یوحنــا بــاب 13 آیــات 1تــا 17 مــی بینیــم کــه شــاگردان عیســی بــا او بــرای خــوردن شــام بــا هــم جمــع شــده بودنــد ولــی عیســی 
بــرای اینکــه طبــق رســوم یهــودی بخواهــد پاهــای مهمانــان خــود را بشــوید از ســر شــام برخاســت تــا آنهــا را خدمــت کنــد. در واقــع 
اولویــت عیســی، خدمــت کــردن دوســتانش بــود. عیســی حتــی ردای خــود را بخاطــر محبــت کــردن بــه دوســتانش از تــن خــارج 
کــرد و شــبیه یــک خدمتــکار حاضــر شــد کــه دســت و پــای آنهــا را بشــوید در صورتــی کــه او معلــم و ســرور آنهــا بــود ولــی در حــد 
نیــاز دوســتانش در آن لحظــه بــا فروتنــی و بــا محبــت آنهــا را خدمــت کــرد. عیســی بــا ایــن کار بــه شــاگردانش کیفیــت خدمــت 
کــردن بــه دوســتان را یــاد داد. خدمتــی کــه ابتــدا بــا فروتنــی همــراه بــود. عیســی در آن لحظــه فکــر نکــرد کــه مــن اســتادم مــن 
ســرورم و نبایــد دوســتانم را محبــت کنــم عیســی بــه نیــاز خــودش توجــه نکــرد کــه مــن هــم اکنــون نیــاز دارم شــام بخــورم و غــذای 
مــن ســرد خواهــد شــد یــا اگــر مــن ایــن کار را کنــم دیگــر دوســتانم مــرا احتــرام نمــی گذارنــد بلکــه در ایــن رابطــه عیســی تمــام 
شــاگردان خــود را دوســت خطــاب کــرده کامــال بــا فروتنــی آنهــا را خدمــت کــرد. او در محبــت کــردن بــا فروتنــی، خــود شــروع کننــده 
خدمــت بــود. او حتــی بــه یهــودا اســخریوطی هــم کــه میدانســت او را بــه 30پــاره ســکه خواهــد فروخــت یــا پطرســی کــه میدانســت 
او را بالفاصلــه انــکار خواهــد کــرد نگفــت شــما پــای شــاگردان و دوســتانتان را بشــویید بلکــه خــود را فروتــن کــرد و خــودش بــا 
محبــت ایــن کار را انجــام داد تــا دوســتانش درآن لحظــه نیازشــان بــرآورده شــود و در عمــل یــاد بگیرنــد آنهــا نیــز چطــور دوســتان 
خــود را محبــت کننــد. در واقــع دوســتی عیســی حقیقــی اســت بــه همیــن دلیــل او پــای شــاگردان را بــا فروتنــی کامــل مــی شــوید.

در ادامه تعلیم :

ــاز داشــتیم از بارهــای ســنگین گناهــان و  ــد، مــا نی ــاز مــا را دی ــا عیســی وقتــی شــروع شــد کــه عیســی نی رابطــه و دوســتی مــا ب
اســارتهایمان رهــا شــویم و عیســی بنــا بــر نیــاز مــا بــرای بســتن عهــد دوســتی بــا خــودش بــا فروتنــی تــا پــای جــان مــا را محبــت کــرد 
و بــرای گناهــان مــا مــرد تــا عهــد دوســتی مــا بــا خــدا بــا خــون او آغــاز شــود. عیســی در ایــن دوســتی خــودش را در جایــگاه بــاالی 
خدایــی ندیــد بلکــه در ذات غــالم کنــار مــا قــرار گرفــت و خــودش را بنــا بــر نیــاز مــا فروتــن ســاخت و تمــام ایــن رابطــه و پایــداری 

ایــن رابطــه در محبــت عیســی بــه مــا شــکل گرفــت . 

پــس عزیــزان بــرای ایجــاد یــک رابطــه بســیار عمیــق و حقیقــی نیــاز اســت تــا مثــل عیســی مــا هــم دوســتانمان را بــه انــدازه جانمــان 
محبــت کنیــم و دوســت داشــته باشــیم. دیــدن نیازهــای معقــول دوســتانمان بــرای پایــداری رابطــه بــر خواســته هــای مــا ارجحیــت 
دارد. همانطــور کــه عیســی دیــد دوســتانش نمــی تواننــد بــا وجــود بارهــای ســنگین گناهانشــان، بــا شــادی در رابطــه دوســتی 
بماننــد، پــس گناهــان آنهــا را بــا خونــش شســت و ردای عدالــت و پارســایی خــود را  بــر تــن آنهــا کــرد تــا ایــن رابطــه دوســتی در 

محبــت، بــا فروتنــی و پیــش قــدم بــودن عیســی آغــاز شــود و پایــدار بمانــد. 
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)بنا بر تشخیص مربی و محدودیت زمانی، سوالها مطرح شوند( 

ســواالت زیــر باعــث خواهــد شــد تــا نوجوانــان بــه نــکات کلیــدی کارهــای عیســی در رابطــه دوســتی کمــی بیشــتر تعمــق و تامــل 
کننــد.

ما در رابطه با دوستی هایمان چه خدمتی انجام میدهیم؟

آیا الویت در دوستی ما خواستهای دوستانمان است یا خودمان؟

آیا اگر خود را فروتن سازیم ترس از دست دادن موقعیتمان را در بین دوستانمان داریم؟ 

در رابطه دوستی، اولویت ما چیست؟ خدمت شدن یا با فروتنی خدمت کردن؟

نتیجه گیری: 

طبــق آیاتــی کــه از کالم خــدا در اول ســموییل و یوحنــا در مــورد دوســتی، بــا هــم مــورد بررســی قــرار دادیــم در نهایــت بــه مــا بعنوان 
شــاگردان مــی آمــوزد کــه در یــک رابطــه دوســتی ســالم و حقیقــی، تنهــا بــر آورده شــدن نیازهــای شــخصی مــا، معیــار درســتی بــرای 
دوســتی و پایــداری آن نخواهــد بــود، بلکــه بــا دیــدن نیــاز شــخص مقابــل و در اولویــت قــرار دادن نیــاز دوســتمان اســت کــه ایــن 

رابطــه بــا محبــت پیــش خواهــد رفــت و در فروتنــی مــا نســبت بــه او اســت کــه ایــن رابطــه دوســتی عمیــق و مســتحکم مــی شــود.

نوجوانــان یــک بــه یــک بــه نوبــت آیــه را از روی کتــاب مقــدس بخواننــد و نوجوانــان دیگــر بــا چشــمهای بســته بــه آن آیــه گــوش 
دهنــد.

امثال 17:17

»دوست خالص در همه اوقات محبت می نماید، و برادر به جهت تنگی مولود شده است.«

سرود: به محبت خداوند مینگرم روی صلیب	 

سرود: کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد	 

یکی را انتخاب کن

معرفی بازی 

در ایــن بــازی افــراد حاضــر در جلســه را دو بــه دو ،گــروه بنــدی مــی کنیــم. بــه نوبــت از هــر نفــر مــی خواهیــم کــه 3 ســوال در مــورد 
عالیقــش مطــرح کنــد کــه هــر ســوال طــرح شــده دو جــواب دارد و تنهــا یــک جــواب درســت اســت و نشــان دهنــده عالقــه شــخص 

میباشــد.)جوابها بعــد از پرســیدن هــر ســه ســوال در انتهــا گفتــه مــی شــود(

آیه کلیدی برای حفظ کردن 2 دقیقه

دعا وپرستش 8 - 10 دقیقه

بازی 10 - 15دقیقه

تعمقی در تعلیم 5 - 7 دقیقه

https://youtu.be/hK222sfKl4U
https://youtu.be/8SLiOdO3nOk
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بطور مثال آرش و کامران یک گروه شده اند و کامران سه سوال طراحی کرده که از آرش بپرسد،

سوال اول: آرش به نظر شما من چای دوست دارم یا قهوه؟ 

آرش حدس می زند کدام مورد در مورد دوستش درست است.

سوال دوم: آرش به نظر شما من چه رنگی )قرمز یا آبی ( را دوست دارم و باز آرش حدس می زند.

به همین صورت هر کدام از طرفین سوال خود را از دوستش می پرسد.

در نهایت هر کدام جواب درست بیشتری داده برنده خواهد شد.

هدف این بازی :

در ایــن بــازی دو دوســت مــی تواننــد بیشــتر بــا هــم و از عالیــق هــم آشــنا شــوند تــا بتواننــد در راســتای عالیــق یکدیگر دوستانشــان 
را خدمــت کنند.

۱-از نوجوانــان بخواهیــد کــه تــا هفتــه آینــده در رابطــه دوســتی کــه دارنــد بیشــتر بــر چگونگــی خدمــت کــردن بــه دوستانشــان 
تمرکــز کننــد و درســهای فــرا گرفتــه شــده را عمــال در دوســتی هایشــان بــه کار ببرنــد و تجربــه خــود را در هفتــه آینــده دربــاره نحــوه 
خدمــت دوســت یــا دوستانشــان بــا دیگــران در میــان بگذارنــد. بطــور مثــال اگــر دوســتی نیــاز بــه کمــک دارد یــک قــدم عملــی در 

مســیر خدمــت بــه او برداریــد. شــاید تنهــا بــا فرســتادن یــک آیــه یــا جملــه زیبــا مــی توانیــد او را دلگــرم کنیــد.

۲-بــه نوجوانانــی کــه دوســت دارنــد در هفتــه آینــده در جلســه نوجوانــان دوســتان خــود را خدمــت کننــد در صــورت امــکان 
مســولیت کوچکــی بســپارید و در صورتــی کــه نیــاز بــه کمــک بیشــتری بــود آنــان را راهنمایــی کنیــد. یــا میتوانیــد بــه یــک گــروه دو 

یــا ســه نفــره خدمــت خاصــی در جلســه آینــده نوجوانــان بســپارید.

۳-طــی هفتــه هــای آینــده تــا پایــان ایــن مجموعــه، اســم آن نوجوانــی را کــه در ابتــدای جلســه دریافــت کردیــد را بخاطــر بســپارید 
و بــدون آنکــه بــا دیگــران در میــان بگذاریــد شــخص مــورد نظــر را زیــر نظــر بگیریــد و در طــول جلســات آینــده مشــارکت هفتگــی، 
بــازی هــا یــا مکالمــات دوســتانتان، ســعی کنیــد بــا عالیــق او، ســلیقه و شــاید چالــش هــای او آشــنا شــوید و در هفتــه آخــر ایــن 
مجموعــه مــی توانیــد در راســتای شــناختی کــه حاصــل کردیــد هدیــه کوچکــی بــه او بدهیــد. ایــن هدیــه مــی توانــد یــک آیــه زیبــا 

روی کارتــی بــه رنــگ مــورد عالقــه دوســتتان باشــد و یــا شــاید یــک نقاشــی یــا موزیــک خــاص باشــد. 

نوجوانــان را بــه انجــام قــدم عملــی ذکــر شــده تشــویق کنیــد و نوجوانــی را انتخــاب کــرده کــه مطالــب گفتــه شــده در ایــن جلســه 
را در حــد ۵ دقیقــه خالصــه کنــد و ابتــدای جلســه بعــدی بــرای باقــی نوجوانــان، درســت ماننــد یــک معلــم توضیــح دهــد.

قدم عملی 10 دقیقه


