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خوش آمدگویی
با خوش آمد گویی گرم و صمیمانه نوجوانان را تشویق نماییم که به یکدیگر بگویند:
تو عطر خوش مسیح هستی
و اگــر شــخص جدیــدی بــه عنــوان نوایمــان یــا مهمــان بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت ،خــوش آمــد مخصــوص بــه
اوگفتــه شــود ،و از وی خواســته شــود کــه خــودش را معرفــی نمایــد.

 20-15دقیقه

گپ و گفتگوی خودمانی
مربــی مــی توانــد از خــودش و از اتفاقاتــی کــه در هفتــه گذشــته برایــش رخ داده صحبــت را آغــاز نمایــد و بــه طــور مخصــوص
اگــر برکــت یــا شــهادتی از تعلیــم هفتــه گذشــته دارد بــا نوجوانــان در میــان بگــذارد و آنــان را تشــویق نمایــد کــه اگــر بــرکات و

شــهادتهایی در رابطــه بــا موضــوع تعلیــم هفتــه گذشــته دارنــد ،بــا دوســتان حاضــر در جلســه خــود ،در میــان بگذارنــد.

از نوجوانــی کــه خالصــه تعلیــم هفتــه گذشــته را آمــاده کــرده درخواســت کنیــد تــا آن را 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 کمــک میکنــد تــا عطایــای انهــا را بشناســد.
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حدس زدن موضوع تعلیم
اگــر جلســات بــه صــورت حضــوری میباشــد بــا ترتیــب دادن بــازی زیــر ،نوجوانــان را بــه حــدس زدن موضــوع تعلیــم ،بعــد از بــازی

هدایــت کنیــد.

این بازی به شرح زیر می باشد:
بــه هرکــدام از افــراد حاضــر یــک بادکنــک و یــک عــدد ســوزن تــه گــرد بدهیــد و فرصــت داده شــود تــا هرکــس بادکنکــش را بــاد
کنــد ،ســپس مســابقه شــروع مــی شــود(برای مســابقه دو دقیقــه وقــت داده مــی شــود) هرکســی در پایــان دو دقیقــه بادکنکــش

ســالم باشــد برنــده مســابقه خواهــد بــود.

توضیــح مطلــب بــاال بــرای مربیــان :مربیــان مــی تواننــد بعــد از انجــام بــازی ایــن توضیــح را بــه نوجوانــان بدهنــد کــه برنــده بــازی
کســی بــود کــه بادکنکــش ســالم بــود و همــه مــی توانســتند در ایــن بــازی برنــده باشــند و نیــازی بــه ترکانــدن بادکنــک دیگــران

بــرای برنــده شــدن در ایــن بــازی نبــود.

هــدف بــازی :توضیحــات مربــی در پایــان بــازی بــه نوجوانــان کمــک میکنــد تــا دربــاره نقــش خودشــان در پیــروزی دوستانشــان
تعمــق کننــد .رفتار،گفتــار و عملکــرد مــا در زندگــی مــی توانــد در موفقیــت دوســتانمان نقــش بســزایی داشــته باشــد.

اگــر جلســات بــه صــورت آنالیــن باشــد بــا ترتیــب دادن بــازی زیــر ،نوجوانــان را بــه حــدس زدن موضــوع تعلیــم بعــد از بــازی
هدایــت کنیــد.

2

این بازی به شرح زیر می باشد:
اگر تعداد نوجوانان شرکت کننده زیاد بود به چند گروه کوچک تقسیم شوند.
اگر تعداد نوجوانان شرکت کننده کم بود به دو گروه کوچک تقسیم شوند.
ســپس گروههــای تشــکیل شــده در اتاقکهــای گفتگــو قــرار بگیرنــد و از آن هــا خواســته شــود کــه بــدون اشــاره مســتقیم بــه اســم
عیســی مســیح بــا کمــک هــم گروهیــان خــود یــک جملــه ی طالیــی یــا یــک بیــت شــعر بســازند کــه معــرف ایمــان مــا بــه عیســی

مســیح باشــد.

مثال :در خانه ی ما سه چیز بُو َد نور االهی
 ۱۰-۵دقیقه

دعا و پرستش  ,کالم خدایی

از یکدیگر می شنویم
شما چگونه بشارت انجیل را دریافت کردید؟
سبک زندگی ما چطور می تواند مسیح را به دوستانمان معرفی کند؟
در جمــع دوســتان خــود معمــوال از چــه کلماتــی اســتفاده میکنیــد؟ اگــر کســی بــرای اولیــن بــار در جمــع شــما قــرار بگیــرد شــما

را چطــور شــخصیتی ارزیابــی میکنــد؟

به نظر شما نقش کلمات و نحوه مکالمات ما چطور در بیان هویت ما تاثیر گذارند؟
به نظر شما ارزشمندترین و ماندگارترین هدیه برای یک دوست چیست؟
طبق داستان باال در دوستی حقیقی سه اصلِ تعهد ،فروتنی ،محبت «در خدمت کردن دوستانمان باید برقرار باشد.

مــا در انجیــل یوحنــا بــاب  15آیــه 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  17از انجیل یوحنا باب  13را بخواند.
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تعلیم
قــرن حاضــر پــر از فســاد و تباهــی اســت و شــعار جهــان امــروز ایــن اســت (:گــر خواهــی نشــوی رســوا همرنــگ جماعــت شــو) و حتــی
از ایــن هــم فراتــر رفتــه و مــی گویــد( :همرنــگ دنیــا شــو تــا پیشــرفت کنــی)

بــا توجــه بــه اینکــه مــا در چنیــن دنیایــی زندگــی مــی کنیــم چطــور مــی توانیــم بــا اســتفاده از مکالمــات روزانــه و ارتبــاط بــا
دوســتانمان عیســی مســیح را بشــارت دهیــم.

خیلــی وقتهــا مــا متوجــه نیســتیم از چــه الفاظــی اســتفاده مــی کنیــم و گاهــی ایــن الفــاظ چنــان در محیــط اجتماعــی و خانــواده
رســوخ کــرده کــه دیگــر عیــب چندانــی از بــه کار بــردن ایــن واژه هــای ناپســند و نفریــن زا نمــی بینیــم و حتــی برخــی از آن هــا را

ماننــد نقــل و نبــات در برخــی از گفــت و شــنود هــای روزانــه بــه کار مــی بریــم و در نهایــت خودمــان را اینچنیــن قانــع مــی کنیــم کــه

همــه اینطــور صحبــت مــی کننــد ولــی مــا بــه عنــوان شــاهدان مســیح مــی بایســت گفتــار و رفتارمــان طــوری باشــد کــه هــر کــس

مــا را مــی بینــد متوجــه متفــاوت بــودن مــا شــود.

تــا بــه حــال توجــه کــرده ایــد ،دلیــل اینکــه مواقعــی کــه مــا بیمــار مــی شــویم و نــزد دکتــر مــی رویــم نخســتین کاری کــه دکتــر مــی
کنــد ،معاینــه زبــان و دهــان مــا اســت؟ دلیــل آن ایــن اســت کــه زبــان مــا گویــای ســامت تمامــی بــدن مــا اســت .زبــان نــه تنهــا از

لحــاظ جســمانی بــه عنــوان ابــزاری بــرای تشــخیص ســامت کل بــدن مــا محســوب میشــود بلکــه ابــزاری بــرای تشــخیص ســامت
روحانــی مــا نیــز مــی باشــد.
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بــا توجــه بــه ایــن آیــه کــه زبــان از زیادتــی دل ســخن مــی گویــد مــی تــوان متوجــه شــد کــه رابطــه ی مســتقیمی بیــن دل و قلــب و
زبــان مــا وجــود دارد .گفتــار و کالم مــا گویــای هویــت ،شــخصیت و تجــارب روحانــی و دل مــا مــی باشــد.

عیســی مســیح نیــز از مــا مــی خواهــد کــه پیــام نجــات بخــش انجیــل اول قلــب مــا را عــوض کنــد کــه زبــان مــا گویــای ایــن تغییــر

و تحــول باشــد .بهتریــن نمونــه از کالم خــدا داســتان عیســی و زن ســامری اســت ایــن داســتان الگویــی عالــی از رفتــار و گفتــار

مناســب بــه مــا ارائــه مــی دهــد.
یوحنا 42-1:4

عیســی در کنــار چــاه بــا زنــی ســامری رو بــه رو شــده و نیــاز روحانــی آن زن را مــی بینــد و بــا اســتفاده از یــک وجــه مشترکشــان
(نیــاز بــه آب) بــا او شــروع بــه صحبــت مــی کنــد .کالم عیســی چنــان بــر آن زن اثــر گذاشــت و قلــب او را تحــت تاثیــر قــرار داد

کــه رفــت و تمامــی اهــل شــهر را خبــر داد کــه بیاینــد و عیســی را ببیننــد .مــردم متوجــه تغییــر گفتــار و رفتــار آن زن شــده ترغیــب
شــدند تابرونــد و ببیننــد شــخصی کــه اینچنیــن اثــری بــران زن گذاشــته چــه کســی اســت .عیســی بــا ایــن الگویــی کــه بــه مــا ارایــه

مــی دهــد از مــا مــی خواهــد کــه بــا رفتــار و گفتــار خــود بــرای او شــاهد باشــیم.
قدم های عملی برای شاهد بودن
 .1در رابطه و شناخت خداوند و ایمان آوردن به او قلب ما عوض میشود.
 .2در نتیجه ی عوض شدن قلب ما کالم و گفتار ما نیز تغییر میکند.

ایــن قــدم هــای کوچــک ولــی قــوی مــی توانــد مــا را تبدیــل بــه کســانی کنــد کــه بــدون آوردن اســم عیســی مســیح در نتیجــه
اعمــال و رفتارمــان علــت تفــاوت مــا بــا دیگــران را جویــا شــوند و در نتیجــه مــا وســیله ای بــرای معرفــی مســیح بــه دوســتانمان

باشــیم .اینگونــه قــادر خواهیــم بــود بهتریــن و گرانقدرتریــن و ماندگارتریــن هدیــه یعنــی عیســی و حیــات ابــدی را بــه دوســتانمان
ببخشــیم.

کتاب مقدس چه می گوید؟
بــه نقــل از کالم خــدا بــا زبــان خــود خداونــد را متبــارک مــی خوانیــم و بــا همــان زبــان دیگــران را لعنــت مــی کنیــم بــر اســاس کالم
خــدا اگــر کســی مایــل باشــد کــه بــا پادشــاه آســمان ،دوســتی و صمیمیــت نزدیــک بــر قــرار کنــد بایــد مســیر پاکــی دل و در نتیجــه
لطافــت زبــان را بســیار جــدی تلقــی کنــد( .امثــال )11:22

خــدا مــرا بــرای ایــن فــرا خوانــده اســت کــه امــروز وارث برکــت شــوم؛ پــس امــروز بــا گشــاده دســتی همــگان را ،بــه خصــوص کســانی
کــه مــرا آزار مــی دهنــد را ،در ایــن میــراث ســهیم مــی گردانــم ،مغلــوب بــدی نخواهــم شــد بلکــه بــدی را بــا نیکویــی مغلــوب خواهــم
ساخت.

(رومیان )21:12
مثال :
روزی لئون تولستوی در خیابانی راه می رفت که ناآگاهانه به زنی تنه زد :
زن بی وقفه شروع به فحش دادن و بد و بیراه گفتن کرد
بعد از مدتی که از فحاشی زن گذشت،
تولستوی کالهش را از سرش برداشت و محترمانه معذرت خواهی کرد و در پایان گفت :
مادمازل من لئون تولستوی هستم
زن که بسیار شرمگین شده بودعذر خواهی کرد و گفت :
چرا شما خودتان را زودتر معرفی نکردید؟
تولستوی در جواب گفت:
شما آنچنان غرق معرفی خودتان بودید که به من مجال این کار را ندادید.
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در ایــن داســتان متوجــه مــی شــویم کــه قلــب و درون ایــن زن چقــدر مشــکل دارد کــه بــا چنیــن اتفــاق کوچکــی زبــان او کــه معــرف
درونــش اســت ،بــا چنیــن برخــورد بــدی خــود را معرفــی مــی کنــد .در مقابــل رفتــار محترمانــه و اســتفاده از کلمــات مودبانــه

تولســتوی ایــن تنــش را از بیــن بــرده و جــوی آرام را ایجــاد مــی کنــد .زبــان زن نــه تنهــا باعــث ازار و اذیــت دیگــری شــد بلکــه شــرم

و احســاس گنــاه را بــرای خــودش بــه وجــود آورد.
خواندن کالم :پیدایش 1-18:13

طبــق آیــه  4بــاب  13پیدایــش ابــرام قبــل از اینکــه در ایــن آزمایــش قــرار گیــرد بــه حضــور خداونــد رفتــه بــود و در آنجــا چنــان
ایمانــش تقویــت شــده بــود کــه توانســت از ایــن آزمایــش ســر بلنــد بیــرون بیایــد .قلــب او در اثــر ایــن احیــای روحانــی بــه قــدری

تغییــر کــرده بــود کــه در جایــی کــه پــر از تنــش ،دعــوا و ســر وصــدا بــود ،بــا یــک کالم نــرم و صلــح آمیــز همــه چیــز تغییــر پیــدا

کــرد .همانطــور کــه خواندیــم در آن جــا نــه تنهــا شــبانان و مواشــیان ابــرام و لــوط حضــور داشــتند بلکــه کنعانیــان و فرزیــان شــاهد
اعمــال و رفتــار ابــرام و لــوط نیــز بودنــد .ابــرام بــا گفتــار و رفتــار حکیمانــه اش و گفتــن اینکــه مــا بــرادر هســتیم شــهادت بزرگــی

داد از کاری کــه خداونــد در قلبــش انجــام داده بــود.

دعــا کــردن و شــناخت خــدای نادیــده باعــث مــی شــود کــه مــا بتوانیــم در هنــگام ســختی هــا و مشــکالت تصمیــم درســت گرفتــه

و بــر خــاف مــردم ایــن دنیــا ،بــه جــای اســتفاده از الفــاظ زشــت ،بــا بــه کار بــردن کلمــات درســت ،خداونــد خــود را بــه دوســتان و
اطرافیانمــان بشــارت دهیــم و آنهــا را مشــتاق شــناخت خداوندمــان عیســای مســیح نماییــم.

ابــرام از ایــن آزمایــش ســر بلنــد بیــرون آمــد و بــا کالم نــرم ،دوســتی و صلــح را بــر قــرار نمــود و بــا ایــن رفتــار خــود باعــث خشــنودی
و جــال خــدا شــد.که در نهایــت در پایــان بــاب  ۱۳میبینیــم کــه از خداونــد پاداشــی در خــور توجــه دریافــت کــرد .همانطــور کــه
در ایــن ایــات مــی بینیم،گفتــار و عملکــرد مــا بــه عنــوان فرزنــدان بــرای خداونــد بســیار مهــم اســت.

 2دقیقه

آیه کلیدی برای حفظ کردن
یعقوب 26:1
آنکه خود را دیندار بداند ،اما مهار زبان خود را نداشته باشد ،خویشتن را می فریبد و دیانتش باطل است.

 10دقیقه

قدم عملی
 -1تصمیم بگیریم که اگر تا به حال الویت نخست در زندگیمان متعلق به خدا نبوده ،جایگاه اول را به خدا بدهیم.
 -۲بــه موقعیتــی فکــر کنیــد کــه پــر از تنــش اســت و حرفهــای دیگــران بــر شــما چنــان فشــاری وارد آورده کــه نمــی دانیــد چــه

برخــوردی انجــام دهیــد ،در طــی هفتــه ی آینــده بــه ایــن شــرایط فکــر و تمریــن کنیــد کــه بــا توجــه بــه آنچــه از ایــن درس آموختیــد

چگونــه از پــس ایــن چالــش بــر آییــد.

 -۳در هفته پیش رو یک روز را انتخاب کرده و برای چند ساعت روزه سکوت بگیریم.
 -۴هدیــه خــود را بــرای نوجوانــی کــه در هفتــه ســوم نامــش را از مربــی خــود دریافــت کردیــد حاضــر کنیــد و در جلســه حضــوری

یــا غیــر حضــوری بــه همــراه داشــته باشــید.بخاطر داشــته باشــید کــه هدیــه شــما میبایســت ارزش معنــوی داشــته باشــد .بطــور
مثــال یــک آیــه بــا تزئينــات متفــاوت مــی توانــد باعــث برکــت و تقویــت دوســتتان شــود.

 -۵اگــر در جلســات آنالیــن یــا حضــوری شــرکت میکنیــد بــرای هفتــه آینــده و شــرکت در جلســه نوجوانــان کــه بــه شــکل جشــن

بــرای مــرور ایــن چهــار هفتــه برگــزار خواهــد شــد مــی توانیــد خوراکــی مــورد عالقــه خــود را حاضــر کنیــد و در جلســه همــراه خــود
داشــته باشــید تــا بــا بقیــه نوجوانــان ،پایــان مجموعــه را جشــن بگیریــد.

 -۶کتــاب اعمــال رســوالن بــاب  ۸آیــات  ۲۶تــا  ۴۰را مطالعــه کنیــد و بــا تعمــق بــر روی متــن ،رابطــه بیــن تعلیمــی کــه امــروز گرفتــه

ایــد بــا متــن ذکــر شــده را بــا جزییــات پیــدا کنیــد و بــه طــور مختصــر در مــورد آن توضیــح دهیــد و حتمــا بــرای جلســه آینــده بــا

خــود بــه همــراه داشــته باشــید.
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 10دقیقه

تعمقی در تعلیم و جمله طالیی
از نوجوانــان بخواهیــم بــر تعلیــم داده شــده کمــی تعمــق کننــد و هــر شــخصی آیــه یــا کالمــی در متــن گفتــه شــده و خداونــد از
طریــق ایــن آیــه بــا قلــب او صحبــت کــرده را ،بــا دوســتانش در قالــب یــک جملــه طالیــی در گــروه بــه اشــتراک بگــذارد.

 6دقیقه

دعا وپرستش
•سرود  :چون روح تو از اعال

نوجوانان را به انجام قدم عملی ذکر شده تشویق کنید و نوجوانی را انتخاب کرده که مطالب گفته شده در این ۴جلسه را
در گروه نوجوانان در هفته آینده بطور خالصه در میان بگذارد.
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