درس پنجم :فروتنی ،مغرور نبودن و فخر نفروختن
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درس پنجم :فروتین ،مغرور نبودن و فخر نفروخنت

•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
بــا دیــدن ویدئــو زیــر ،نوجوانــان را تشــویق کنیــد کــه موضــوع تعلیــم را حــدس بزننــد و در پایــان ویدئــو از چنــد نفــر بپرســید کــه
چــه برداشــتی داشــتند.
•ویدئو
همانطور که مشاهده کردید دو رفتار متفاوت در این انیمیشن وجود داشت:
1 .خانواده ای مغرور که مدام در حال فخر فروشی و پز دادن بودند.
2 .پسری که با وجود داشتن مدارک باالی تحصیلی و مقام اجتماعی خوب ،بسیار فروتن بود.

•از یکدیگر بشنویم (پیش درآمدی بر تعلیم) ۱۰-۵ :دقیقه
از نوجوانان بخواھید به سواالت زیر جواب بدھند .بھتر است که ھمه آنھا در پاسخ دادن ،مشارکت داشته باشند.
1 .به چه چیزهایی فخر می کنید؟
2 .آیا به خاطر رنگ پوست ،زبان ،ملیت ،خانواده یا شهری که در آن به دنیا آمدید ،خود را برتر از دیگران می دانید؟
3 .دماغ سر باال یعنی چه؟
4 .آیا شخص مغرور می تواند دیگران را محبت کند؟ چطور؟
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•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه

معنی حسادت و ثمرات آن :

با توجه به انیمیشنی که با هم دیدیم،

سوال :نقطه مقابل فخر فروشی و غرور چیست؟
جواب :فروتنی
بــا توجــه بــه رســاله اول قرنتیــان بــاب  ۱۳آیــه  :۴محبــت فخــر نمیفروشــد و کبــر و غــرور نــدارد یــا بــه عبــارت دیگــر محبــت فروتــن
است.

همینطور بررسی کنیم که فروتنی در کالم خدا به چه معنایی هست و به چه معنایی نیست؟
فروتنی در کالم خدا به چه معناست؟
درک حقیقــی مفهــوم فروتنــی بــرای یــک ایمــان دار مســیحی از مهمتریــن اولویتهاســت .در کالم خــدا فروتنــی بــه معنــای ســر

فــرود آوردن اســت (خــروج  ) ۳ : ۱۰در ایــن آیــه فروتنــی در جایــگاه فعــل اســت ( تــا بــه کــی از ســر فــرود آوردن در برابــر مــن ابــا

خواهــی کــرد؟) بنابرایــن فروتنــی کاری اســت کــه مــا انجــام میدهیــم یــا بــه انتخــاب خــود انجــام نمیدهیــم .ســر فــرود آوردن زمانــی
ایجــاد میشــود کــه مــا تمامــی قلــب خودمــان را بــه خــدا تســلیم کنیــم.

در زبان عبری  Anahبه معنای فروتنی و سر فرود آوردن است( .این قسمت برای اطالعات مربی میباشد)
و اما فروتنی به چه معنایی نیست؟
بعضــی از افــراد ،فروتنــی را بــا احتــرام اشــتباه میگیرنــد .مثــا فکــر میکننــد اگــر زودتــر بــه کســی ســام کننــد یــا اگــر تعــارف کننــد

و بگوینــد مــا چاکــر و مخلــص شــما هســتیم و یــا اینکــه حقشــان را بــه فــرد دیگــری بدهنــد ،یعنــی فروتــن هســتند.

حــال کــه معنــی فروتنــی را مطابــق کالم خــدا یــاد گرفتیــم و متوجــه شــدیم کــه فروتنــی چــه هســت و چــه نیســت ،میخواهیــم
قســمتی از کالم خــدا را بررســی کنیــم و یــاد بگیریــم کــه بــرای فروتــن شــدن چــه کاری ســهم مــا و چــه کاری ســهم خداســت.

بلــه درســت شــنیدید ،بــرای فروتــن شــدن ،مــا تنهــا نیســتیم .خداونــد در داســتان فروتنــی مــا ســهمی دارد! خبــر خــوب ایــن اســت

کــه خداونــد همیشــه ســهم خــودش را بــرای فروتــن شــدن مــا انجــام میدهــد و ایــن مــا هســتیم کــه بایــد ســهم خودمــان را انجــام
بدهیــم ،اگــر در ایــن امــر کوتاهــی کنیــم فروتــن نخواهیــم شــد و نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه خــدا فقــط ســهم خــودش را
انجــام میدهــد و هرگــز ســهم مــا را انجــام نخواهــد داد ،در نتیجــه ایــن مــا هســتیم کــه انتخــاب میکنیــم ،فروتــن شــویم یــا در فخــر
فروشــی و غــرور بمانیــم.

برای درک بهتر از (سهم ما) و (سهم خدا) ،مثل فریسی و خراجگیر را در انجیل لوقا باب  ۱۸آیات  ۹تا ۱۴با هم میخوانیم.
کار گروهی در جلسه:
نوجوانــان را بــه گــروه هــای چنــد نفــری تقســیم کــرده و بــرای هــر گــروه ،یــک نفــر را بــه عنــوان ســر گــروه انتخــاب کنیــد .ســپس از
آنهــا بخواهیــد کــه در گــروه هــای خــود ایــن مثــل را بــا دقــت بخواننــد و بــه ســواالت زیــر پاســخ دهنــد .ســپس ســرگروه هــا جوابهــا

را بعــد از اتمــام کار گروهــی ،اعــام کننــد.
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گفتگو:
-۱در این داستان چند شخصیت وجود دارد؟
-۲کدامیک از این شخصیت ها فروتن و کدامیک مغرور است؟
 -۳شما فکر می کنید که چرا این دو شخصیت این چنین شکل گرفته اند؟ یکی مغرور یکی فروتن
-۴آیا میتوانید سهم خدا و سهم ما را در این مثل تشخیص دهید؟
تشریح مثل فریسی و خراجگیر
در داستان فریسی و خراج گیر ما دو شخصیت را میبینیم.
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اولــی (فریســی) کــه بســیار بــه اعمالــش فخــر میکنــد و بــا غــرور بگونــه ای دعــا میکنــد کــه گویــی بــه خــدا احتیاجــی نــدارد .او اصــا

بــرای دعــا بــه معبــد نیامــده بلکــه آمــده تــا در مــورد خــودش ،بــا صــدای بلنــد ،بــا دیگــران صحبــت کنــد .او میخواهــد مــردم در
معبــد بفهمنــد کــه او چــه آدم خوبــی اســت بــه همیــن دلیــل بــا صــدای بلنــد میگویــد مــن دزد نیســتم ،بــدکاره نیســتم ،زنــا کار

هــم نیســتم و دو بــار در هفتــه روزه میگیــرم .ایــن فریســی نــه تنهــا میگویــد مــن خیلــی خوبــم بلکــه طــوری دعــا میکنــد کــه گویــی

خــدا بــه او بدهــی دارد .در دعایــی کــه فریســی میکنــد هیــچ اثــری از نیــاز ایــن مــرد بــرای داشــتن رابطــه بــا خــدا نیســت .ایــن مــرد
مغــرور اصــا در خــودش نیــازی بــه برقــراری رابطــه بــا خــدا نمیبینــد .او تصویــری کامــا اشــتباهی از خــودش دارد ،غــرور او باعــث
شــده کــه فریــب ایــن تصویــر اشــتباه را بخــورد.

دومــی (خــراج گیــر) کــه فروتنانــه از خــدا میخواهــد کــه بــر او رحــم کنــد ،او حتــی جلــو نمــی آیــد .ایــن مــرد از کــرده خــودش پشــیمان
اســت چــون کامــا بــه انچــه کــه انجــام داده آگاه مــی باشــد .او میدانــد کــه آدم خوبــی نیســت و بــرای خــوب بــودن کاری نمــی

توانــد انجــام دهــد ،بلکــه بــرای خــوب بــودن بایــد خــدا در او کاری را شــروع کنــد کــه نقطــه آغــاز ایــن شــروع ،همــان فروتنــی اســت.
نکته مهم:

سهم خدا :حضور خداوند است و نور او که بر فریسی و خراجگیر به طور یکسان قرار می گیرد.

ســهم مــا :بــه خداونــد اجــازه دهیــم کــه در قلــب مــا وارد شــود و نــور او بــر مــا بتابــد ،بــه عبارتــی تمــام قلــب و زندگــی خــود را بــه

خداونــد تســلیم کنیــم.

در ایــن مثــال فریســی آنقــدر غــرق خــود و اعمالــش بــود کــه بــه نــور خــدا و حضــور او توجهــی نداشــت .حضــور خداونــد در آنجــا

بــود ولــی فریســی بــا غــروری کــه داشــت پــی بــه حضــور خــدا نبــرد او خــودش را بــزرگ ،بــی نیــاز و مســتقل از خــدا تصــور میکــرد.
او بــه حضــور خــدا اجــازه نــداد کــه در قلبــش عمــل کنــد و در نتیجــه ســر تعظیــم فــرود نیــاورده و فروتــن نشــد.

جالــب آن اســت کــه خراجگیــر هــم در همــان حضــور خــدا و نــور او قــرار گرفــت ولــی او بــه خــدا اجــازه داد کــه وارد قلبــش شــود
در نتیجــه بــه کوچــک بــودن و ضعیــف بــودن خــود پــی بــرده و متوجــه شــد کــه تمامــا بــه خداونــد متکــی و وابســته اســت ،نهایتــا

در مقابــل خداونــد ســر تعظیــم فــرود آورده یــا بــه عبارتــی فروتــن شــد.
نتیجه گیری:

فروتــن شــدن یــک پروســه هســت .زمانیکــه مــا در حضــور خداونــد قــرار میگیریــم و اجــازه مــی دهیــم کــه نــور او بــر تمــام

قســمتهای قلــب مــا بتابــد ،خداونــد تصویــر درســتی از خودمــان را بــه مــا نشــان میدهــد .در انتهــا مــا بــه عظمــت خداونــد پــی

بــرده و میفهمیــم کــه در برابــر آن عظمــت ،چقــدر کوچــک هســتیم و چقــدر بــه او محتاجیــم ،پــس در برابــر ایــن خــدای عظیــم،

ســر فــرود آورده و فروتــن میشــویم .همچنیــن بایــد بدانیــم کــه اســتعدادها و توانایــی هایمــان ،همــه از جانــب خداونــد اســت.
نتایج فروتنی:
فروتنی نتایج بسیار زیادی در زندگی ما به همراه دارد ،ما به دو مورد اشاره میکنیم:

4

-۱شکیبایی

-۲شکرگزاری

-۱شکیبایی :شکیبایی نتیجه فروتنی در حضور خدا است و به عبارتی فروتنی در عمل است.
شکیبایی به ما کمک میکند که متوجه شویم ما منبع نیستیم و باید منتظر منبع اصلی که خداوند است ،بمانیم.
شــکیبایی بــه مــا کمــک میکنــد کــه در برابــر اضطرابهــا و صداهــای اضافــه دنیــا ،عمــل اضافــه ای انجــام ندهیــم و آرامــش خــود را

حفــظ کــرده و منتظــر او بمانیــم.

-۲شکرگزاری :شکرگزاری نتیجه فروتنی در حضور خدا است و به عبارتی فروتنی در عمل است.
شکرگزاری به ما کمک میکند که متوجه شویم هر آنچه داریم از جانب خدا به ما بخشیده شده است.
شــخص شــکرگزار هــر آنچــه هســت و تمــام آنچــه دارد را هدیــه ای از جانــب خــدا میدانــد ،او داشــته هایــش را دســتاوردی مطلــق
از جانــب خــودش نمیدانــد .شــخص شــکرگزار متوجــه شــده کــه خــودش منبــع اصلــی نمیباشــد بلکــه خداونــد منبــع اصلــی

اســت.

شکرگزاری یک پیشنهاد برای زندگی شخص مسیحی نیست ،بلکه یک الزام است.
فیلسوفی میگوید ریشه همه رذایل ناسپاسی است و ریشه همه مواهب شکرگزاری!
کســی کــه منبــع محبــت را مــی شناســد و اجــازه میدهــد تــا محبــت بواســطه حضــور خــدا در زندگــی او عمــل کنــد و شــکل بگیــرد،
میتوانــد غــرور خــود را مهــار کــرده و خــود را از دیگــران برتــر نپنــدارد ،بلکــه بــا فروتنــی دیگــران را نیــز محبــت کنــد.

•تعمق در تعلیم  7- 5 :دقیقه
مسئول جلسه از نوجوانان بخواهد چند دقیقه ای بر روی تعلیم داده شده تعمق و تفکر کنند و یک قسمت یا یک آیه که
برای آنها از همه قسمتها پررنگتر بوده را در قالب یک جمله طالیی به همدیگر بگویند .بهترین جمله طالیی انتخاب شود

و در صورت امکان برای تشویق ،آن جمله در اینستاگرام مربی و نوجوانان استوری شود .اینگونه باعث برکت برای دوستان

هم ،خواهند بود.

•آیه کلیدی برای حفظ کردن  ۲ :دقیقه
هر یک از نوجوانان به نوبت ،یک به یک ،آیه را از روی کتاب مقدس بخوانند و نوجوانان دیگر با چشمهای بسته به آن آیه
گوش دهند.

«پس خویشتن را زیر ِ دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد .همۀ نگرانیهای خود را به او
بسپارید زیرا او به فکر شما هست».
۱پطرس  ۶ : ۵و ۷

•دعا وپرستش ۱۰ - ۸ :دقیقه
سرود :1پدر جان محبت تو
سرود :2می آیم فروتن به نزدت پادشاه
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•بازی  ۱۵ - ۱۰ :دقیقه
مربــی از نوجوانــان بخواهــد قبــل از شــروع جلســه همگــی یــک عــدد تختــه و  5وســیله همــراه خــود بیاورنــد .ایــن وســایل مــی توانــد

اشــیا ،خوراکــی یــا هــر چیــز دیگــری باشــد کــه ترجیحــا بهتــر اســت چیزهــای ســرگرم کننــده ای باشــد کــه هیجــان بــازی بیشــتر شــود.
در ابتــدا از نوجوانــان بخواهیــد کــه تختــه را جلــوی دوربیــن بگیرنــد و آن شــئ را پشــت تختــه بگذارنــد ،بــه صورتیکــه شــئ دیــده
نشــود .ســپس از بقیــه نوجوانــان بخواهیــد حــدس بزننــد کــه آن شــئ چیســت .ایــن بــازی بــرای همــه نوجوانــان انجــام شــود تــا

تمــام اشــیا حــدس زده شــوند و مربــی هــم در دفتــر خــود یادداشــت کنــد کــه هــر نوجــوان چنــد شــئ را حــدس زده اســت .بــه

کســیکه بیشــترین تعــداد را حــدس زده جهــت تشــویق ،حتمــا جایــزه ای بدهیــد.

•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانان بخواهید که قدم های عملی زیر را در هفته پیش رو انجام دهند:
1 .دربــاره خصوصیــات شــخصیتی خودتــان فکــر کنیــد ،اگــر غــرور یــا فخرفروشــی در خصوصیــات اخالقــی شــما هســت ،آنهــا را
بــه حضــور خــدا ببریــد و بــرای آن دعــا کنیــد و از روح القــدس بخواهیــد کــه آنهــا را تبدیــل کنــد و هفتــه آینــده تجربــه خــود
را بــا جمــع در میــان بگذاریــد .همچنیــن اگــر بــا دوســت ،فامیــل یــا هــر کــس دیگــری مدتهاســت کــه مشــکل داریــد و بــا
آنهــا قهــر هســتید یــا بــا آنهــا اصــا رابطــه نداریــد ،غــرور خودتــان را کنــار بگذاریــد ،فروتــن شــده و پــا پیــش بگذاریــد و بــه آن

شــخص زنــگ بزنیــد یــا بــه دیــدارش برویــد و بــا هــم آشــتی کنیــد و هــر طــور کــه مــی توانیــد آن شــخص را محبــت و خدمــت
کنیــد و تجربــه آن کار را نیــز هفتــه آینــده بــا مربــی و دوســتان در میــان بگذاریــد.

2 .قسمتی از کتاب مقدس که مربوط به فروتنی هست را پیدا کنید و هفته آینده آن را نیز با جمع در میان بگذارید.
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