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درس سوم :
با عییس در دعـــا
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درس سوم : با عیسی در دعا

خوش آمد گویی: ۳ دقیقه	 
بــا نوجوانــان گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد روبــرو شــوید. اگــر شــخص جدیــدی بعنــوان نو ایمــان یــا مهمــان بــرای اوّلیــن 
بــار در ایــن جمــع حضــور دارد، خوش آمدگویــی 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 : 15-20 دقیقه	 
از نوجوانان بپرسید در جمعشان چقدر باهم در ارتباط )صمیمی( هستند. آیا در طول روز، هفته یا ماه با هم وقت 
می گذارند؟ درمورد چه موضوعاتی بیشتر با هم صحبت می کنند؟ بطور مثال: صحبت کردن در مورد چالش های 

زندگی) مشکالت، سختی ها، روابط و .... ( 

از یکدیگر می شنویم )پیش درآمدی بر تعلیم( : ۵-۱۰ دقیقه	 
بــا طــرح چنــد ســوال از نوجوانــان آنهــا را بــرای تعلیــم آمــاده کنیــد. از آنهــا بخواهیــد بــه ســواالت زیــر جــواب بدهنــد. بهتــر 

اســت کــه همــه در پاســخ بــه ســواالت مشــارکت داشــته باشــند. 

۱- آیــا تــا بــه حــال آرزو، خواســته یــا نیــازی داشــته اید کــه آن را بــا شــخصی مطــرح کــرده باشــید، کــه نــه تنهــا آن خواســته 
و یــا نیــاز برطــرف نشــده، بلکــه عنــوان کــردن آن باعــث شــده باشــد کــه مــورد قضــاوت واقــع شــوید؟ توضیــح دهیــد.

۲- بــه نظــر شــما بــرای صحبــت در مــورد رازهــا، خواســته ها، اتفاقــات و جزییــات زندگیمــان بــا چــه کســی بایــد صحبــت 
کنیــم؟ و آن شــخص چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد؟  

۳- تــا بــه امــروز در مکالمــات و درد و دل هایتــان بــا افــراد، چقــدر موفــق و یــا بلعکــس چقــدر ناموفــق بوده ایــد؟ توضیــح 
دهیــد.

جهــت اطــاع مربــی : بــه یــاد داشــته باشــیم کــه جــوی را در جلســه ایجــاد کنیــم تــا نوجوانــان بتواننــد بــه راحتــی صحبــت 
کننــد و حتــی کســانی کــه صحبــت نمــی کننــد را تشــویق کنیــم تــا در ایــن بحــث و گفتگــو شــرکت کننــد کــه صــدای آنهــا 
هــم شــنیده شــود.  بــرای مثــال اســم یکــی از نوجوانــان کــه صحبــت نمی کنــد را ببریــد و از او بخواهیــد تــا در ایــن مــورد 

نظــرش را بیــان کنــد و در ایــن مشــارکت فعالیــت داشــته باشــد.

ویدئو : 10دقیقه	 
در این قسمت برای دریافت جواب سواالت باال نوجوانان را به دیدن ویدئو زیر تشویق کنید.

ویدئو	 

تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه	 
همــه ی مــا انســان هــا، احساســات و عواطــف خــود را بــا ســخن گفتــن بیــان می کنیــم و آنچــه را کــه در دل داریــم بــا حــرف 
زدن بازگــو می کنیــم. حــرف زدن در مــورد احساســات و نیازهایمــان باعــث می شــود احســاس خوبــی پیــدا کنیــم. و از راه 

گفت وگــو دوســتان زیــادی پیــدا می کنیــم کــه باعــث می شــود  احســاس رضایــت از خویــش داشــته باشــیم .

https://youtu.be/va0Xnz6SCms
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تصــور کنیــد کــه دوســت صمیمیتــان مــدت طوالنــی از شــما بی خبــر اســت، نــه پیامــی و نــه تماســی از طــرف او 
داشــته اید. آیــا در ایــن شــرایط احســاس بی توجهــی از جانــب او نمی کنیــد؟؟؟ آیــا از ایــن رابطــه دلســرد و دلگیــر 

نمی شــوید؟؟

ــا دوســتانمان داشــته ایم و ایــن اتفــاق خیلــی طبیعــی اســت،  در حقیقــت اکثــر مــا همچنیــن تجربه ایــی در رابطــه ب
چــون هــر دوی مــا انســان هســتیم و در راوبــط اجتماعی مــان گاهــی از طــرف دیگــران مــورد بی توجهــی قــرار گرفتــه 
و زخمــی شــده ایم و گاهــی هــم خودمــان بــا بی توجهــی کــردن موجــب زخمــی شــدن آن هــا شــده ایم. جالــب اســت 
بدانیــد کــه در رابطــه برقــرار کــردن بــا خــدا داســتان بســیار متفــاوت اســت. رابطــه بــا خــدا بــه دلیــل توجــه بی حــد و 

مــرز او بــه مــا بــه شــکل دیگــری اســت.

بیایید با هم مزمور ۱۳۹آیات ۱ تا ۱۶ را بخوانیم.

در ایــن مزمــور بــه اهمیــت و توجهــی کــه خــدا بــرای مــا قائــل اســت بــه خوبــی اشــاره شــده اســت. او مــا را قبــل از اینکــه 
در رحــم مادرمــان شــکل بگیریــم مــورد توجــه قــرار داده اســت. ایــن مزمــور نشــان دهنده عمــق محبــت و توجــه خــدا 
بــه مــا اســت. در واقــع دعــا کــردن از مــا شــروع  نمی شــود، بلکــه ســرآغاز دعــا توجــه خــدا بــه ماســت ، نــه توجــه مــا 

بــه خــدا !!!!

دعــا بــه گونه ایــی واکنــش مــا بــه توجــه بی حــد و مــرز خداســت. در دعــا، امیــد و آرزو هایمــان را در خداونــد جســتجو 
می کنیــم و ایــن بهتریــن و مناســب ترین نــوع ارتبــاط و مکالمــه در دنیــای پیرامونمــان می باشــد، چــرا کــه همــه ی 
ــا  پاســخ های خــود را در او کــه خالــق و قــادر اســت می بینیــم. دعــا یکــی از مهم تریــن روش هــای وقــت گذاشــتن ب

عیســی اســت کــه در درس اوّل بــه آن اشــاره کردیــم.

نکته مهم در دعا کردن :

اغلب اوقات ما می خواهیم جواب و پاسخ خدا به دعایمان را مساوی کنیم با انتظاراتمان از او !!!

در حقیقــت می خواهیــم او بــه مــا جوابــی بدهــد کــه مــا توقــع و انتظــارش را داریــم. اگــر پاســخ خــدا همــان چیــزی 
نباشــد کــه مد نظــر ماســت، بســیار غمگیــن و دلســرد می شــویم، ولــی ایــن طــرز فکــر در رابطــه بــا خــدا صحیــح 

نیســت. آیــا می دانیــد چــرا ؟؟

گفتگو :

ــل و  ــاب می ــی بدهــد کــه ب ــه گونه ای ــا را ب ــد همیشــه از خــدا انتظــار داشــته باشــیم کــه جــواب دعــای م ــا نبای چــرا م
خواســته ی مــا باشــد؟

جــواب : گاهــی اوقــات جــواب دعــای مــا همــان چیــزی اســت کــه مــا انتظــار و توقــع آن را داریــم و خــدا همــان چیزهایــی 
را بــه مــا می دهــد کــه بــه آنهــا نیــاز داریــم. ولــی در رابطــه بــا خــدا همیشــه اینگونــه نیســت. چــون گاهــی اوقــات 
خداونــد می خواهــد پاســخ هایی عمیق تــر و کامل تــر از آنچــه فکــر می کنیــم و بــه دنبــال آن هســتیم بــه مــا بدهــد.

بطــور مثــال یکــی از مهم تریــن پاســخ های عمیقــی کــه خداونــد بــه مــا در دعــا کــردن می دهــد ایــن اســت کــه نــه تنهــا 
نیــاز مــا را بــرآورده می کنــد، بلکــه مــا را در دعــا احیــا می کنــد، مــا را از زخم هایمــان شــفا می دهــد و شــخصیت مــا را 

شــکل می دهــد.

فــرض کنیــد اتومبیلــی در حــال حرکــت در جــاده اســت و ســنگی بســیار بــزرگ در اثــر ریــزش کــوه بــر ســر راهــش قــرار 
می گیــرد کــه در اثــر ایــن اتفــاق، هــم راه اتومبیــل بســته می شــود و هــم بدنــه و قســمت های مختلــف آن اتومبیــل بــه 
شــدت آســیب می بینــد. آســیب بــه قــدری زیــاد اســت کــه حتــی اگــر آن ســنگ بــزرگ از ســر راهــش برداشــته شــود، 
اتومبیــل قــادر نخواهــد بــود خیلــی زیــاد بــه مســیرش ادامــه دهــد و حتــی بــا مواجــه شــدن بــا دســت اندازهــای کوچــک 
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بعــدی جــاده ممکــن اســت آســیب بیشــتری دیــده و کال متوقــف شــود. ولــی اگــر ابتــدا اتومبیــل تعمیــر و ماننــد قبــل 
از ریــزش کــوه ســرپا می شــد، آنــگاه می توانســت بــه راحتــی و قوی تــر از گذشــته بــه مســیر خــودش ادامــه دهــد. او 

می توانســت در مواجهــه بــا دســت اندازهای بعــدی بــا قــدرت بیشــتری ادامــه دهــد.

حــال تصــور کنیــد کــه آن اتومبیــل شــما هســتید. دنیایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم پــر اســت از ســنگ هایی کــه 
بــه طــور ناگهانــی ریــزش می کننــد و در اثــر ایــن ریــزش مــا زخمــی و آزرده می شــویم. در مشــکالت، خداونــد هدفــی 
عمیق تــر بــرای مــا دارد و آن ایــن اســت کــه مــا را احیــا کنــد، تســلی دهــد و نهایتــا مــا را از آن مشــکالت عبــور دهــد. 

کلیــد طایــی : احیــا شــدن حقیقــی مــا، فقــط و فقــط در ارتبــاط بــا خــدا صــورت می گیــرد. چــون اوســت کــه مــا را 
آفریــده و شــناخت کامــل نســبت بــه مــا دارد.

اتومبیــل صدمــه دیــده را فقــط تعمیــرکار می توانــد بــه حالــت اول بــاز گردانــد، چــرا کــه او شــناخت کافــی نســبت بــه 
اتومبیــل و قطعــات آن دارد، نــه هیــچ کــس دیگــر.

حــال کــه متوجــه شــدیم دعــا چیســت و چــه تعریفــی دارد ، می خواهیــم بــا هــم بــه بررســی اهمیـّـت دعــا کــردن در 
زندگیی مــان بــه عنــوان ایمــان داران بــه مســیح، بپردازیــم .

اهمیّت رابطه در زندگی  :

سوال : اهمیّت رابطه در زندگی ما چیست؟ یا چرا ما باید با دیگران رابطه داشته باشیم؟

جــواب : چــون مــا موجوداتــی اجتماعــی هســتیم، داشــتن رابطــه شــرط بقــا بــرای ماســت. مــا در رابطــه بــا دیگــران، هــم 
تاثیــر می گذاریــم و هــم تاثیــر می پذیریــم و روابطمــان زمانــی تاثیرگذارتــر می شــود کــه بــا افــرادی باشــد کــه بــرای مــا 
مهــم و قابــل توجــه هســتند. چــرا کــه آن هــا می تواننــد تاثیــر ارتباطــی بیشــتری بــر مــا بگذارنــد. هرچقــدر آن اشــخاص 

بــرای مــا مهــم تــر باشــند ، تاثیــری کــه بــر مــا می گذارنــد بیشــتر خواهــد بــود.

سوال :  حال اگر آن شخص مهم و تاثیرگذار خدا باشد، بنظر شما چه اتفاقی می افتد؟
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جــواب : اگــر خــدا در جایــگاه شــخص تاثیرگــذار و مهــم زندگــی مــا قــرار بگیــرد، مــا بــه یــک منبــع امیــد، قــدرت و اقتــدار 
وصــل می شــویم کــه شــخصیتی تغییرناپذیــر و باثبات اســت. 

پــس اگــر خــدا را در روابطمــان کنــار بگذاریــم یــا افــراد دیگــری را جایگزیــن کنیــم، ممکــن اســت آســیب ببینیــم و در 
رابطــه بــا شکســت مواجــه شــویم. چــون افــراد، رفتارهــا و اســتانداردهای متغیـّـری دارنــد و گاهــاً نیازهــا و انتظارات مــان 

از جانــب آن هــا بــرآورده نمی شــود. 

شعری زیبا از حافظ در این باره می گوید: 

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است       ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

در همیــن راســتا بایــد بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم توجــه داشــت کــه خــود خــدا نیــز دارای شــخصیت اســت و او اشــتیاق 
دارد کــه بــا مــا رابطــه داشــته باشــد.

ــده اســت، میشــنود ، میبینــد، صحبــت  ــد مــا شــخصیت دارد یعنــی او کســی ایســت کــه زن وقتــی میگوییــم خداون
میکنــد، شــادی میکنــد ، غمگیــن میشــود و ... خداونــد تنهایــی را دوســت نــدارد چــون در ذات خــود نیــز تنهــا نیســت 
. آیــات زیــادی در مــورد شــخصیت خــدا و اشــتیاقش نســبت بــه مــا در کتــاب مقــدس وجــود دارد کــه بــه چنــد مــورد 

از آن آیــات اشــاره میکنیــم.

جهت اطالع مربی :

))اشــعیا ۵۹ : ۱ هــان دســتان خداونــد کوتــاه نیســت کــه نجــات ندهــد، و نــه گــوش او ســنگین تــا نشــنود. )خداونــد 
میشــنود(

مزمــور ۳۳ : ۱۸ هــان چشــمان خداونــد بــر ترســندگان اوســت ، بــر آنــان کــه بــه محبــت او امیدوارنــد. ) خداونــد 
میبینــد(

ــر مــا  ــد ب ــو شــادی خواهــد نمــود. ) خداون ــر ت ــا ســرودها ب ــو شــادی بســیار خواهــد کــرد ، او ب ــر ت ــا ۳ : ۱۷ او ب صفنی
شــادی میکنــد(

افسســیان ۴ :۳۰ روح قــدوس خــدا را کــه بــدان بــرای روز رهایــی مهــر شــده ایــد ، غمگیــن مســازید.) خداونــد غمگیــن 
میشود(

یعقوب ۴ : ۵ روحی که خدا در ما ساکن کرده به حد حسادت مشتاق ماست. ) اشتیاق خدا (

غزل غزلها ۷ : ۱۰ من از آن دلدلده ام هستم، و اشتیاق او بر من است.((

نتیجه رشد در دعا کردن :

زمانــی کــه در دعــا و برقــراری ارتبــاط بــا خــدا رشــد کنیــم ، نتایــج مهمــی بــرای مــا خواهــد داشــت کــه بــه دو مــورد از 
آن اشــاره میکنیــم :

ــداری در شــخصیت مــا شــکل  ــر مــا دارد، نوعــی اســتواری و پای ــه دلیــل توجــه و تاثیرگــذاری باالیــی کــه خــدا ب  ۱- ب
می گیــرد. ایــن باعــث می شــود زمانــی کــه از دیگــران تصدیــق، توجــه و محبتــی دریافــت نمی کنیــم، شــخصیت مــا 

دچــار فروپاشــی نشــده و خالــی نمی شــویم. 

در دعــا کــردن، مــا بــه بهتریــن و درســت ترین تصویــر از خودمــان می رســیم و بــه ارزش و توجــه باالیــی کــه خداونــد 
بــه عنــوان فرزنــدش بــه مــا دارد پــی می بریــم.

۲-بــا رشــد کــردن در دعــا ، دیگــر هرگــز احســاس تنهایــی نخواهیــم کــرد. چــون بــا دعــا کــردن حضــور خــدا را در همــه وقــت 
و همــه جــا در کنارمــان احســاس خواهیــم کــرد و تنهــا اوســت کــه بــر طبــق کالمــش تــا انقضــای عالــم بــا مــا خواهــد بــود.
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جالــب اســت بدانیــد ، تمامــی زندانیانــی کــه در ســلول انفــرادی قــرار میگیرنــد بعــد از مدتــی بــه دلیــل تنهایــی و عــدم 
ــا دیگــران ، از نظــر روحــی و روانــی دچــار اختــالل میشــوند. ولــی بــرای زندانیــان مســیحی اینگونــه  داشــتن رابطــه ب
نیســت و آنهــا تنهــا کســانی هســتند کــه در صــورت زندانــی شــدن در ســلول انفــردی دچــار اختــالالت روحــی و روانــی 
نمیشــوند چــون آنهــا احســاس تنهایــی نمیکننــد چــون آنهــا رابطــه ایــی عمیــق بــا خداونــد دارنــد کــه در ایــن ارتبــاط 

خداونــد آنهــا را احیــا میکنــد و اســتواری میبخشــد.

بــرای درک بهتــر از ایــن موضــوع، در صــورت تمایــل میتوانیــد کتــاب)در زیــر زمینــی خــدا نوشــته و ســر گذشــت ریچــارد 
وورمبرانــد ( را بــه نوجوانــان پیشــنهاد بدهیــد.

ســوال : حــال کــه دعــا کــردن در زندگــی یــک ایمانــدار نقــش اساســی و حیاتــی دارد، چــرا برخــی از مــا ایمانــداران بــه 
دعــا کــردن اهمیـّـت زیــادی نمی دهیــم و گاهــی از دعــا کــردن و ارتبــاط بــا خــدا خســته می شــویم؟

جــواب : زمانــی دو شــخص ارتباطــی دائــم و پایــدار بــا هــم دارنــد، کــه طــرز فکــر و دنیــای آنهــا بــه هــم نزدیــک باشــد. 
در صورتــی کــه اینگونــه نباشــد، ایــن رابطــه پایــدار نخواهــد بــود و بعــد از مدتــی کســل کننده خواهــد شــد.

پــس می تــوان اینگونــه نتیجــه گرفــت کــه شــاید طــرز فکــر و نــگاه مــا نســبت بــه خودمــان بــا نحــوه نگــرش خــدا بــه مــا 
فاصلــه دارد.

نگرش خدا به ما  نگرشی است که ما در آن ارزشمندیم .

امــا نگــرش برخــی از مــا نســبت بــه خودمــان، نگرشــی اســت کــه در آن خــود را بــرای خــدا ارزشــمند و کافــی نمی دانیــم 
و بــر حســب عــادت گذشــته هنــوز دعــا را وســیله ای جهــت رفــع نیــاز می دانیــم. )یــا بــه اصــالح حاجــت روا شــویم(

در حالــی کــه در مســیح، دعــا فقــط جایگاهــی بــرای دریافــت نیازهــا و خواســته هایمان نیســت. دعــا نقطه ایــی اســت 
کــه خالــق را بــه مخلــوق وصــل می کنــد ،کــه نتیجــه ی آن تاثیرپذیــری و هم شــکل شــدن بــا خالــق اســت.

تعمق در تعلیم و جمله طایی : ۵ الی۷ دقیقه	 
از نوجوانــان بخواهیــد کــه در تعلیــم امــروز تعمـّـق کننــد و بــا توجــه بــه آموخته هــای امــروز تعریــف تــازه ای از دعــا در 

قالــب یــک جملــه بــا ســایرین در میــان بگذارنــد.

آیه کلیدی برای حفظ کردن : ۲ دقیقه	 
کولسیان ۴: ۲

با هوشیاری و شکرگزاری خود را وقف دعا کنید.

قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
1- در ایــن هفتــه بــا توجــه بــه اهمیـّـت و تاثیــر دعــا در زندگــی شــخصی و اطرافیانمــان، تصمیــم بگیریــم بــا یــک یــا 
چنــد نفــر از دوســتان و یــا از اعضــای خانــواده بــرای دعــا وقــت بگذاریــم و حتــی اگــر شــده بــه یــک نفــر زنــگ بزنیــم و 

یــا حتــی بــه صــورت پیامــک یــا وویــس بــرای او دعــا کنیــم.

ــد، هــر روز بــرای  ــاط در دعــا تشــویق می کن ــا را بــه انضب ــه ۷، کــه کالم خــدا م ــاب ۴ آی ــر اســاس اول پطــرس ب ۲- ب
موضوعــی مشــخص دعــا کنیــد. بــرای مثــال در تقویــم موبایل تــان جهــت یــادآوری موضــوع دعــا و ســاعتی از روز کــه 
بــرای دعــا انتخــاب کرده ایــد، یــک اعــالن بســازید کــه بــه شــما وقــت دعــا بــرای آن موضــوع خــاص را یــادآوری کنــد.
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ــا ســایرین در  ــرکات خــود را در جلســه بعــد ب ــد و ب ــق بخوانی ــا تعمّ ــه ب ــن هفت ــا ۱۳ را در ای ــات ۱ ت ــاب ۱۱ آی ــا ب ۳- لوق
ــد. ــان بگذاری می

بازی: ۱۰-۱۵ دقیقه	 
داستان سازی یا داستان پردازی.

مهــم نیســت چنــد نفــر هســتید، اصــل ایــن بــازی بــه ایــن شــکل اســت کــه هــر شــخصی بــه نوبــت یــک جملــه می گویــد 
و دیگــری بایــد آن را ادامــه دهــد تــا در نهایــت یــک داســتان شــکل بگیــرد.

ــد و آن  ــرای هــر شــخصی یــک دقیقــه زمــان در نظــر بگیری ــد ب ــر کــردن آن، می توانی ــرای تنــوع و هیجان انگیزت امــا ب
فــرد بایــد در زمــان مشــخّص شــده داســتان را ادامــه دهــد، حــاال یــا یــک جملــه یــا ده جملــه. توصیــه می شــود کــه اگــر 
تواناییــش را داریــد حتمــا داســتان را بنویســید و دنبــال کنیــد. از کجــا معلــوم شــاید از دل ایــن ســرگرمی ســاده یــک 

داســتان کوتــاه جــذاب بیــرون آیــد.

دعا و پرستش : ۸ -۱۰  دقیقه	 
ای که تو از بهر دعا آمده ای	 

مرا احیا میکنی	 
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