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محبت حسد منی برد

•خوش آمد گویی  5 :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 گفت خودمانی 15 :دقیقه
در این بخش به جهت مرور جلسه گذشته میتوانید چند سوال از قبل طراحی کرده و از تعدادی از نوجوانان بپرسید.
هــدف از ایــن ســوال و جوابهــا ایــن اســت کــه نوجوانــان متوجــه اهمیــت دروس شــده و بــا آمادگــی در جلســه حاضــر شــوند و
همینطــور قبــل از شــروع مبحــث جدیــد ،درس گذشــته بــرای همــه مــرور شــود.

در ادامــه اگــر برکــت یــا شــهادتی از جلســات گذشــته وجــود دارد کــه مطــرح کردنــش در جمــع باعــث بنــا و تشــویق میشــود را از

نوجوانــان بشــنوید.

•حدس زدن موضوع تعلیم 10 :دقیقه
برای حدس زدن موضوع تعلیم توسط نوجوانان آنها را به دیدن انیمیشن کوتاه زیر دعوت کنید:
•انیمیشن
همینطــور کــه در ایــن ویدئــو دیدیــد ،موضــوع حســادت در وجــود مــا ،قابلیــت رشــد کــردن و بــزرگ شــدن دارد و بجایــی میرســد

کــه از کنتــرل مــا خــارج میشــود.

•از یکدیگر بشنویم (پیش درآمدی بر تعلیم) ۱۰-۵ :دقیقه
از نوجوانان بخواهید به سواالت زیر جواب بدهند .بهتر است که همه آنها در پاسخ به سواالت مشارکت داشته باشند.
-۱فــرض کنیــد شــما و دوســتتان کار یوتیوبــری را بــا هــم آغــاز کــرده باشــید ،او در ایــن کار بســیار موفــق و معــروف شــود و شــما

موفقیتــی بدســت نیاوریــد ،چــه احساســی خواهیــد داشــت؟
-۲از یک تا ده ،صادقانه ،چقدر خود را حسود می بینید؟
 -۳دلیل حسادتی که در شما نمایان میشود ،چیست؟

-۴بنظر شما آیا شخص حسود میتواند دیگران را محبت کند؟ چرا؟

•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
معنی حسادت و ثمرات آن :
موضوعــی کــه امــروز میخواهیــم در مــورد آن صحبــت کنیــم ،موضوعــی اســت کــه کالم خــدا بــا قاطعیــت تمــام میگویــد کــه همــه
مــا در مقابلــش ســر خــم کــرده و در برابــر ایــن پدیــده تاریــک تســلیم شــده ایــم.
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برای درک بهتر میخواهیم آیه ای زیبا از کتاب امثال سلیمان را با هم بخوانیم :

«خشم ،خانمانسوز است و غضب ،سیلآسا ،اما کیست که در برابر حسد تاب آورد؟»
امثال۴:۲۷

در ایــن آیــه بــرای اینکــه نشــان دهــد حســادت چــه معقولــه وحشــتناکی اســت ،یــک ســری تشــبیهات و مقایســه هــا بــکار گرفتــه

شــده اســت.

برای مثال کلمه حسادت با خشم و غضب مقایسه شده و خشم را به آتش و غضب را به سیل تشبیه کرده است.
پیشــنهاد میکنیــم کــه بــرای درک بهتــر ایــن دو پدیــده (آتــش ســوزی و ســیل) بــه دو تصویــر زیــر بــه خوبــی دقــت کــرده و خــود را
در چنیــن صحنــه ایــی متصــور شــوید و همزمــان هــر کــس در ذهــن خــود بــه ســواالت زیــر جــواب بدهــد.

آیا آتش سوزی و سیل دو پدیده قابل رویت هستند؟
آیا زمان شروع و زمان پایان یافتن آن مشخص است؟
آیا اگر شخص به موقع از وقوع آتش سوزی و سیل آگاه شود ،میتواند جان خود را نجات دهد؟
قطعــا جــواب هــر ســه ســوال مثبــت میباشــد و کالم خــدا بــه زیبایــی ایــن دو پدیــده را بــه خشــم و غضــب تشــبیه کــرده اســت

چــون وقتــی خشــم و غضــب اتفــاق مــی افتــاد درســت ماننــد آتــش ســوزی و ســیل  -۱کامــا قابــل رویــت میباشــد و  -۲زمــان
شــروع و پایــان یافتــن آن نیــز مشــخص اســت و  -۳اگــر شــخص بــه موقــع از رخ دادن آن آگاه شــود میتوانــد جــان ســالم بــدر
ببــرد.

حــال ایــن ســوال پیــش میایــد کــه آیــا از آتــش خانمــان ســوز و ســیل ،پدیــده ایــی خطرنــاک تــر و مخــرب تــر وجــود دارد؟ بلــه
حســادت

تفاوتــی کــه حســادت بــا خشــم و غضــب دارد ایــن اســت کــه  -۱پدیــده ایــی پنهــان اســت و قابــل دیــدن نمیباشــد و  -۲زمــان
شــروع و پایــان نــدارد و هــر روز در زندگــی مــا در حــال اتفــاق افتــادن اســت و  -۳جــواب ایــن ســوال :کیســت کــه در برابــر حســد
تــاب آورد؟ مشــخص اســت :هیچکــس!

«بــر طبــق ایــن آیــه اگــر از آتــش خانمــان ســوز و ســیل ،جــان ســالم بــدر ببریــم در برابــر پدیــده حســد کســی تــوان تحمــل نــدارد
و حســادت در مــا قطعــا وجــود خواهــد داشــت» .
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پس همگی ما باید با پذیرش کالم خدا و اینکه حسادت در ما وجود دارد وارد این تعلیم شویم:
معنی حسادت:

nd

« ناراحــت شــدن از موفقیــت هــای دیگــران و نعمتهايــى كــه خداونــد بــه ایشــان بخشــیده و آرزوى نابــودی آنهــا و حتـّـى تــاش و
كوشــش در ايــن راه !»

ثمرات حسادت؟
حسادت دل انسان را تيره و تار کرده و محيط جامعه را پر از ناامنى مىكند!
فرد حسود آرامش ندارند چون تمام فکرش درگیر این پدیده وحشتناک میشود.

او بــا بــی محبتــی تمــام میخواهــد شــادی فــرد مقابــل را از بیــن ببــرد و بــا اینــکار در خــاف جهــت هــدف خــدا کــه بــرای مخلــوق

خــود در نظــر دارد ،حرکــت میکند(.خدایــی کــه در کالمــش  ۳۳۳بــار میگویــد شــاد باشــید)
و حقیقتا چه گناهی از بی محبتی بزرگتر!

و حتــی خــود را آلــوده بــه کارهــای ناپســندی ماننــد :دروغ ،غيبــت ،کینــه تــوزی و  ...میکنــد و در حالــت شــديدتر و بحرانــى

از قتــل و خونريــزى نيــز ابــا ندارنــد! (اشــاره کوتــاه بــه داســتان قائــن و هابیــل در کتــاب پیدایــش) در ایــن داســتان ســطح نفــرت
درونــی قائــل بخاطــر حســادتی کــه نســبت بــه بــرادرش هابیــل داشــت آنقــدر بــاال رفــت کــه دســت بــه قتــل هابیــل زد.

و داستان دوم که امروز میخواهیم نگاهی در راستای حسادت به آن بیاندازیم داستان یوسف و برادرانش است.
کار عملی در جلسه:

نوجوانان را به گروه های چند نفره تقسیم کنید و از آنها بخواهید که متن زیر را بخوانند و موارد زیر را بدست بیاورند:
متن مورد نظر  :پیدایش باب  ۳۷آیات  ۳تا ۲۴
 -۱در این داستان چند شخصیت اصلی و تاثیر گذار میبینیم؟
جواب :سه شخصیت ( اسرائیل ،یوسف و برادران یوسف )
 -۲حسادت در کدام شخصیت دیده میشود؟
 -۳بنظر شما یعقوب و یوسف در به وجود آمدن حسادت سهمی داشتند؟(با ذکر آیه)
تشریح داستان یوسف و برادران:
در پدیده حسادت دو سهم وجود دارد -۱ :سهم ما در تحریک حسادت دیگران

 -۲سهم ما در حسود نبودن

 -1سهم ما در تحریک حسادت دیگران:
الف :مانند یوسف با بی حکمتی خود باعث تحریک کردن دیگران به حسادت ورزی نسبت به خودمان میشویم.
اگر یوسف خواب خود را برای برادرانش تعریف نمیکرد باعث تحریک حسادت در آنها نمیشد.
گاهی اینکار را با گذاشتن استواری های معنا دار و مخاطب دار در شبکه های مجازی انجام میدهیم.
برای توضیح مخاطب خاص میتوانید از این مثالها استفاده کنید:
مثــال اول  :فــرض کنیــد کــه بیــن شــما و دوســت صمیمیتــان اختالفــی پیــش آمــده و شــما بــرای تحریــک حســادت او بــا ســایر
دوســتانتان بیــرون رفتــه و اســتوری هایــی میگیریــد.
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مثــال دوم  :حتــی زمانــی کــه از موفقیــت هــا ،وســایلی جدیــدی کــه میخریــم و خیلــی از موضوعاتــی کــه شــخصی اســت و بهتــر

اســت در فضــای مجــازی و عمومــی گذاشــته نشــود ،اســتوری و پســت ،بــا هــدف هــای خــاص و مخاطــب خــاص منتشــر میکنیــم.
ب :ماننــد یعقــوب (پــدر یوســف) بــا فــرق گذاشــتن و تفــاوت قائــل شــدن ،باعــث تحریــک حســادت دیگــران نســبت بــه شــخص

دیگــر میشــویم.

در آیه  ۴میبینیم که یکی از دالیل حسادت برادران یوسف تفاوتی بود که پدرشان بین یوسف و آنها قائل میشد.
مثــال( :ایــن مــورد بیشــتر شــامل حــال والدیــن ،مربیــان ،شــبانان و  ...میشــود ) کــه نبایــد بــا فــرق گذاشــتن بیــن افــراد باعــث
تحریــک حســادت در ســایرین شــوند.
 -2سهم ما در حسود نبودن:
ماننــد بــرادران یوســف وقتــی کــه حســادت در آنهــا ریشــه گرفــت بــه آن لبیــک گفتــه و تصمیــم گرفتنــد آنچــه یوســف دارد را از آن

خــود کننــد .در آیــه  ۲۳میبینیــم کــه ابتــدا پیراهــن فاخــر او را از تنــش بــدر آوردنــد و ســپس تــا مــرز کشــتن برادرشــان پیــش رفتنــد.
خبر خوش:
حــال کــه متوجــه شــدیم حســادت چیســت و ســهم خودمــان را در ایــن مســئله درک کردیــم ،خبــر خــوش بــرای مــا ایــن اســت کــه
در ایــن مســیر تنهــا نیســتیم.

در رساله اول قرنتیان باب  ۴ : ۱۳میخوانیم که محبت حسد نمی برد.
پس میتوان اینطور نتیجه گرفت که نقطه مقابل حسادت ،محبت است.
توضیــح در مــورد انیمیشــن اول جلســه :همانطــور کــه دیدیــد آن دختــر توانســت بــا جایگزیــن کــردن کلمــه ( loveمحبــت) بــه

جــای ( hateنفــرت) کــه نتیجــه حســادت اســت ،آن را شکســت دهــد.

بر طبق اول یوحنا  ۱۶ : ۴میدانیم که خدا محبت است ،اگر به جای کلمه محبت( ،خدا یا عیسی) را قرار بدهیم میشود:
عیسی حسد نمیبرد.
پس حسود نبودن از ویژگی های عیسی مسیح است.
در غالطیان  ۶: ۴و  ( ۷برای درک بهتر از ترجمه مژده استفاده شده ) کالم خدا اینطور میفرماید:
«خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید ،روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید:

«پدر ،ای پدر ».پس تو دیگر برده نیستی؛ بلكه پسری و چون پسر هستی ،خدا تو را وارث خود نیز ساخته است».

خدا روح پسر خود را در دلهای ما فرستاده است و ما به یاری روح عیسی میتوانیم حسود نبودن و داشتن دل بزرگ را بیاموزیم .
از طرفی ما برای خدا چنان ارزش و جایگاه واالیی داریم ،که ما را فرزند خطاب میکند پس با درک محبت عظیمش و

شناخت جایگاهمان در مسیح یاد میگیریم که حسود نباشیم.

•آیه کلیدی برای حفظ کردن  ۲ :دقیقه
از نوجوانان بخواهید که مراحل زیر را انجام بدهند:
آیه حفظی را همگی در کتاب مقدس خود پیدا کنند و یک بار از روی آن بخوانند و برای دو دقیقه بر آن تمرکز کنند و در

نهایت سعی کنند که آیه را بخاطر بسپارند.

«خشم ،خانمانسوز است و غضب ،سیلآسا ،اما کیست که در برابر حسد تاب آورد؟»
أمثال ۴ : ۲۷
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•دعا وپرستش ۱۰ - ۸ :دقیقه
سرود :1دستانم را نزدت بر افرازم
سرود :2کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد

•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
نوجوانان را تشویق کنید که قدم های عملی زیر انجام دهند نه فقط به مدت یک هفته بلکه در همه وقت.
-۱بیایید با نگاه کردن به محبت عظیم خدا و جایگاه و ارزشی که برای ما قائل است حسود نبودن را تمرین کرده و اجازه

دهیم محبت در ما عمل کند.

-۲این موضوع بسیار بسیار مهم را فراموش نکنیم که ما در این مسیر تنها نیستیم بلکه روح عیسی در ما قرار دارد و ما را

تقویت میکند پس همانطور که عیسی حسد نمیبرد ما نیز میتوانیم حسود نباشیم.

-۳بیایید سهم خودمان را در تحریک نکردن حسادت دیگران به درستی انجام دهیم و از امروز از شبکه های مجازی با
حکمت بیشتری استفاده کنیم.

-۴دو متن داده شده را با دقت بخوانید و عکس العمل موسی و شائول در رویارویی با حسادت را ،بررسی کنید و برای
جلسه آینده بهمراه داشته باشید.

اول سموئیل باب  ۱۸آیات  ۶تا  ۹و آیه  ۱۱و اعداد باب  ۱۱آیات  ۲۶تا ۲۹
(تمامی آیات به دلیل قابل فهم بودن برای نوجوان از ترجمه مژده استفاده شده است).
متن اول :حسادت شائول
هنگامیکه داوود و سربازان ،پس از کشته شدن جلیات برمیگشتند ،زنان از تمام شهرهای اسرائیل با ساز و آواز به

استقبال شائول پادشاه آمدند .انها رقصکنان و با شادی این سرود را میخواندند« :شائول هزاران نفر را و داوود دهها

هزار نفر را کشته است ».شائول از شنیدن این سرود ،سخت خشمگین شد و با خود گفت« :آنها به داوود دهها هزار نفر

را و به من فقط هزاران نفر را نسبت میدهند .قدم بعدی این است که او را پادشاه سازند ».بنابراین از همان روز کینٔه
داوود را به دل گرفت.

امّا شائول نیزهای را که در دست داشت به سوی داوود پرتاب کرد تا او را به دیوار میخکوب کند ،ولی داوود ،دو بار خود را

کنار کشید.

متن دوم :عکس العمل موسی
دو نفر از آن هفتاد رهبر به نامهای الداد و میداد در اردوگاه مانده و به خیمٔه عبادت نرفته بودند ،امّا روح بر آنها هم

قرار گرفت و در اردوگاه نبو ّت کردند .یک مرد جوان دویده نزد موسی رفت و به او گفت« :الداد و میداد در اردوگاه نبو ّت

میکنند ».یوشع ،پسر نون که از جوانی دستیار موسی بود گفت« :آقای من ،آنها را منع کن ».امّا موسی به او گفت:

«آیا تو به جای من حسادت میورزی؟ ای کاش خداوند روح خود را بر همٔه قوم خود قرار میداد تا همٔه آنها نبی میشدند.
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•بازی ۱۵-۱۰ :دقیقه
بازی کلمه بساز
این بازی جذاب ،بسیار ساده و قابل اجرا برای جلسات حضوری و غیر حضوری میباشد.
از نوجوانــان بخواهیــد کــه بــا تصاویــری کــه بــه آنهــا نشــان میدهیــد ،کلمــات بــا معنــی بســازند .هــر نوجوانــی کــه ســریعتر ایــن کار

را انجــام داد یــک امتیــاز مثبــت میگیــرد .نوجوانــی کــه بیشــترین امتیــاز را کســب کنــد برنــده خواهــد بــود .تصاویــر از راحــت بــه

ســخت شــماره بنــدی شــده اســت و جــواب درســت آنهــا را در همیــن نســخه بــرای مربیــان عزیــز قــرار داده ایــم.
پیشنهاد  :پیشنهاد میکنیم که برای حدس زدن تصاویر راحت تر زمان کمتری در نظر بگیرید.
جواب های درست تصاویر :
.۱دومینو

.۲شیر تو شیر

		
.۳بنالدن

		
.۴خردل

.۵ستایش

.۶باباقوری

.۷صفت

		
.۸قندهار

.۹شاخ و شانه

.۱۰خاک شیر

.۱۱صادقانه

.۱۲شیر سماور

.۱۵رو در وایسی

.۱۶هفتیرکش

.۱۷موجودی

.۱۸خراب کردن

.۱۳نون کنجدی .۱۴مصمم
		
.۱۹چین و چروک

.۲۰بتادین

		
.۲۲بی برو برگرد

		
.۲۱مثبت

.۲۴سرپرست
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.۲۳سیاست های غلط

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

