مشارکت هفتیگ نوجواانن

موضوع :موج سواری بر امواج احساسات

درس ششم :موج خشم
•خوش آمدگویی  ۳ :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 .بطــور مثــال:

امین هستم و بسیار خوب گیتار میزنم.

•گپ و گفتگوی خودمونی  ۱۰ :دقیقه
از نوجوانان سوال شود که در هفتهگذشته در مواجه با امواج نگرانی و اضطراب چالش شما چه بوده است؟
عکس العمل شما در مواجه با آن چطور بوده؟ از آنها بخواهید تا تجربه خود را با دیگران در میان بگذارند.
حدس زدن موضوع تعلیم امروز:
بــا هماهنگــی قبلــی بــا دو نفــر از نوجوانــان نمایشــی ســاختگی در ارتبــاط بــا موضــوع خشــم طراحــی کنیــد و از آنهــا بخواهیــد در
ابتــدای جلســه نمایــش را بــازی کننــد و دیگــر نوجوانــان موضــوع ایــن هفتــه را حــدس بزننــد .شــناخت شــما از گروهتــان باعــث

مــی شــود افــرادی کــه مهــارت کافــی در نوشــتن دیالــوگ هــا و بازیگــری را دارنــد انتخــاب کنیــد.
اجازه دهید تا نوجوانان خالقیت خود را در طراحی این نمایش بکارگیرند .

اگــر در گــروه کوچکــی کار مــی کنیــد کــه امــکان طراحــی نمایــش را نداریــد مــی توانیــد بــر روی لینــک زیــر کــه داســتانی کوتــاه بــه

شــکل انیمیشــن اســت کلیــک کنیــد و از نوجوانــان بخواهیــد تــا موضــوع را حــدس بزننــد.
انیمیشن کوتاه
از یکدیگر می شنویم (پیش درآمدی بر تعلیم)  ۱۰-۵ :دقیقه
-1آخرین باری که شما به شدت عصبانی شدید چه زمانی بود؟
-2چه موضوعی ویا عملکردشخصی باعث عصبانیت و خشم شما می شود؟

-3واکنش شما در مقابل شرایط و یا افرادی که باعث شدند تا شما خشمگین شوید چگونه بوده است؟
-4ایا واکنش شما بعد ازفروکش کردن خشمتان باعث پشیمانی شما شده است؟

•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
بــه نظــر شــما چــه احساســی و یــا چــه توقعاتــی هنــگام روبــه رو شــدن بــا افــراد جامعــه در شــما وجــود دارد کــه کنتــرل اراده شــما
را میگیــرد و خشــمگین و عصبانــی میشــوید؟

بیایید با هم به اساس و بنیاد عصبانیت و خشم نگاهی بیاندازیم:
بشــر موجــودی احساســی اســت  .روبــرو شــدن بــا رفتارهــا و صحبتهــا و عملکــرد خانــواده و یــا دوســتان و در نهایــت هنجارهــای
جامعــه ،همگــی دســت بــه دســت هــم میدهنــد تــا مــا واکنــش خودمــان را در چهــره و یــا بــا فریــاد زدن و عکــس العملهــای غیــر
ارادی بــروز دهیــم .

مثــال اول :دو دوســت صمیمــی عهــد مــی بنــدد کــه تــا بــه مرگشــان نســبت بــه یکدیگــر صادقانــه محبــت داشــته باشــند .بــه
یکدیگــر احتــرام بگذارنــد و صداقــت اولویــت همــه کارهــای انهــا باشــد.اما چنــد ســال بعــد حتــی بــا یکدیگــر صحبــت هــم نمیکننــد

و از هــم دلخــور و عصبانــی هســتند.

مثــال دوم :مــادری پــس از اینکــه بــر ســرفرزندش فریــاد مــی کشــد تصمیــم میگیــرد کــه دیگــر هرگــز صــدای خــود را برســر
فرزنــدش بلنــد نکند.امــا کــودک از جمــع کــردن اســباب بــازی خــود امتنــاع ورزیــده و گســتاخانه جــواب مــادرش را میدهد.پــس

مــادرش دوبــاره بــر ســر فرزنــدش فریــاد زده و جیــغ میکشــد.

در ایجــاد تمامــی ایــن رفتارهــا و عکــس العملهــا محــرک هایــی وجــود دارد.گاه نیــاز هــای مــا محــرک اصلــی محســوب میشــود.

بنابرایــن بــرآورده کــردن ایــن نیازهــا هــدف و مقصــد اصلــی مــا مــی گــردد و تمــام وجــود مــا در صــدد بــر آورده کــردن آن نیازهــا

بــر مــی آیــد .در افــکار خودمــان یقیــن داریــم کــه آن نیــاز را بــراورده خواهیــم کــرد امــا زمانــی کــه هــدف دســت نیافتنــی میشــود
منجــر بــه بــروز احســاس خشــم و عصبانیــت در مــا میگــردد کــه بــا فریــاد زدن و تغییــر چهــره همــراه اســت پــس مابایــد نگاهمــان
را بــه شــرایط عــوض کنیــم و خواســته هــای خودمــان و توقعاتــی را کــه از مخاطــب داریــم همگــی را در کنــار هــم قــرار بدهیــم و

از خودمــان بپرســیم:

ایــا همیشــه رســیدن بــه هــدف وخواســتهای مــن امــری امــکان پذیــر اســت؟ ایــا همیشــه خواســتها وانتظــارات معقــول از دیگــران

داریم؟

کتاب مقدس چه میگوید؟
دانیال باب 3ایات  1تا  20را با هم بخوانیم:
توضیح کتاب دانیال
کتــاب دانیــال مجموعــه ای اســت از وقایــع زندگــی دانیــال و رویاهــای مکاشــفه ای او ،زمانــی کــه در تبعیــد بابــل بــه ســر میبــرد و
در بخــش نخســت کتــاب یعنــی بــاب هــای  1تــا  6شــاهد وفــاداری دانیــال و یارانــش بــه احــکام خــدای یگانــه هســتیم.

در بــاب  3کتــاب دانیــال از ایــات  1تــا  20میبینیــم کــه نبوکــد نصــر پادشــاه تمثالــی از طــا ســاخت و از والیــان و مشــاوران و خزانــه
داران و قاضیــان و دادرســان و همــه صاحبمنصبــان والیتهــا خواســت تــادر مراســم تبــرک تمثالــی کــه بــر پــا نمــوده بــود ،حضــور

بیابنــد انــگاه جارچــی بــه بانــگ بلنــد اعــام کــرد ای قومهــا و ای ملتهــا بــه شــما فرمــان میدهــم کــه در مقابــل تمثــال ســجده کنیــد
وهــر کــه ســجده نکنــد بــی درنــگ بــه میــان کــوره اتــش ســوزان افکنــده خواهــد شــد.

زمانــی کــه پادشــاه نبوکدنصــر متوجــه میشــود کــه دوســتان دانیــال (شدرک،میشــک،عبدنغو)در مقابــل تمثــال ســجده نکردنــد

چنــان عصبانــی و خشــمگین میشــود کــه چهــره او دگرگــون مــی شــود .زمانــی کــه او علــت ســجده نکــردن در مقابــل تمثــال را

میپرســد آن هــا در پاســخ پادشــاه گفتنــد مــا نیــازی نمیبینیــم در ایــن بــاره بــه تــو جــواب دهیــم .در ایــن زمــان بــود کــه کامــا
چهــره او بــه حالــت ســرخ در امــده بــود و از شــدت عصبانیــت بــر افروختــه شــده دســتور میدهــد کــه کــوره اتــش را هفــت برابــر
از قبــل داغ تــر کننــد.

این داستان از نبوکدنصر و عصبانیت او داستانی است از انتظارات او از مردم.
اما شدرک ،میشک،عبدنغو ،انچه را می خواهند انجام میدهند و انتظارات او را برآورده نمیکنند.

آنچــه کــه نبوکدنصــر پادشــاه انجــام داد در نتیجــه بــاور او شــکل گرفــت .او بــر ایــن بــاور بــود کــه همــگان میبایســت از خواســته

هــا و اوامــر او اطاعــت کننــد و در نتیجــه واکنــش او بــروز احســاس خشــم بــود .

خیلــی از اوقــات زمانــی کــه خــود مــا نســبت بــه محیــط و شــرایط پیرامــون خودمــان تحــت کنتــرل احساســات قــرار میگیریــم و
واکنــش مــا نیــز بــا بروزاحســاس خشــم و عصبانیــت شــکل مــی گیــرد .در ایــن شــرایط بــه راحتــی میتوانیــم بــه اطرافیــان خــود

اســیب وارد کنیــم و ســخنان نــا مربــوط بگوییــم و دیگــران را برنجانیــم.

وقتــی اجــازه میدهیــم خشــم برمــا کنتــرل داشــته باشــد ســر انجــام کارهایــی را انجــام میدهیــم ویــا ســخنانی مــی گوییــم کــه
امــکان داردبعــدا از عملکــرد خــود پشــیمان شــویم..

ما انتظاراتی داریم و زمانی که این انتظارات توسط افراد دیگر برآورده نمی شود می تواند ما را عصبانی کند.
بیایید با هم اتفاق ،باور واکنش و نتیجه را درکتاب دانیال باب  ۳آیات  ۱تا  ۲۰در مورد نبوکدنصر بررسی کنیم:
ســرنا و چنــگ و بربــط و ســنتور و نــی و هــر قســم ســاز دیگــر بــه روی درافتــاده،
اتفــاق :حــال اگــر آمادهایــد بــا شــنیدن نــوای کَرِنــا و ُ
ســجده نکنیــد ،بیدرنــگ بــه میــان کــورۀ آتــش ِ ســوزان
ســجده کنیــد ،کــه چــه خوب،ولــی اگــر آن را َ
تمثالــی را کــه ســاختهام َ
افکنــده خواهیــد شــد و کــدام خــدا هســت کــه بتوانــد شــما را از دســت مــن برهانــد؟

بــاور :همــه بایــد خدایانــی کــه مــن میپرســتم را بپرســتند و تمثالــی کــه مــن ســاخته ام را ســجده کنند،چــون مــن پادشــاه هســتم

و بهتــر از همــه میدانــم کــه خدایــان مــن  ،خــدای واقعــی و حقیقــی هســتند.

واکنــش :چــون شــرایط مطابــق خواســت و انتظــار او نشــد و آن ســه تــن  ،بــه خواســته ی او تــن ندادنــد در نهایــت بــه هدفــش
نرســید ،از خشــم مملــو گشــت و حالــت چهــره اش دگرگــون شــد.

نتیجه :پس دستور داد کوره را هفت برابر داغتر کنند و در نهایت منجر به کشته شدن افراد خودش شد.
بررسی مثالی دیگر از کالم خدا
(بــا در نظــر گرفتــن زمــان مــی توانیــد از نوجوانــان بخواهیــد تــا در گروههــای  ۲نفــره بــاور ،اتفــاق  ،واکنــش و نتیجــه را از کتــاب

یونــس قســمت مشــخص شــده پیــدا کننــد)

کتاب یونس باب  3و  4را با هم مطالعه کنیم
بیایید با هم اتفاق ،باور واکنش و نتیجه را در کتاب یونس بررسی کنیم:
«پیشــنهاد میشــود در صورتــی کــه نوجوانــان اشــنایی بــا کتــاب یونــس ندارنــد مربــی بــه صــورت خالصــه بــرای انهــا در مــورد
داســتان یونــس توضیــح دهــد»

اتفاق:چــون خــدا عمــل مــردم نینــوا را دیــد کــه از راههــای بــد خویــش بازگشــتند ،منصــرف شــد و بالیــی را کــه بــدان تهدیدشــان
کــرده بــود بــر سرشــان نیاورد.آنهــا مــورد بخشــش و رحمــت خــدا قــرار گرفتنــد.

باوریونــس :بخشــش خــدا در نظــر او بسیارناپســند بــود چــون یونــس بــر ایــن بــاور بــود کــه مــردم نینــوا اســتحقاق بخشــش خــدا
را ندارنــد.

واکنــش یونــس :خشــم یونــس افروختــه شــده ،بــه درگاه خداونــد دعــا کــرده ،گفــت :ای خداونــد ،آیــا همیــن نبــود ســخن مــن،
آنــگاه کــه هنــوز در والیــت خــود بــودم؟ از همیــن رو ،شــتابان بــه تَرشــیش گریختــم .میدانســتم تــو خدایــی هســتی فیّــاض و

رحیــم و دیرخشــم ،کــه محبتــت را پایانــی نیســت و از فرســتادن بــا منصــرف میشــوی .اکنــون ای خداونــد ،جانــم را بســتان کــه

مــردن برایــم بهتــر از زیســتن اســت.

نتیجــه :آنــگاه یونــس از شــهر بیــرون رفــت و جایــی در شــرق شــهر بــر زمیــن نشســت .در آنجــا بــرای خــود ســایهبانی ســاخت و

زیــر ســایهاش نشســت تــا ببینــد بــر ســر شــهر چــه میآیــد.

خشــم واکنشــی اســت طبیعــی کــه درزمــان بــراورده نشــدن انتظاراتمــان نمایــان میشــود،اما مهــم ایــن اســت کــه ایــن واکنــش

را چطــور مدیریــت مــی کنیــم.
گفتگو:

چگونه میتوانیم احساس خشم و عصبانیت خود را به درستی مدیریت کنیم؟
زمانــی کــه مــا در خشــم و عصبانیــت هســتیم و هــر لحظــه خشــم مــا بیشــتر میشــود مــا بــا قــدرت خــود نمیتوانیــم بــر خشــم

خودمــان غلبــه یابیــم.

کالم خدا را از غالطیان باب  ۵ایات  ۲۲و  ۲۳بخوانیم
امــا ثمــره روح محبــت ،شــادی ،آرامــی ،صبــر ،مهربانــی ،نیکویــی ،وفــاداری ،فروتنــی و خویشــتنداری اســت هیــچ شــریعتی

مخالــف اینهــا نیســت.
گفتگو:

پرسش  :به نظر شما کدامیک از ثمرات روح نقطه ی مقابل احساس خشم می باشد؟
پاسخ  :خویشتنداری
برطبــق آیــات بــاال متوجــه شــدیم کــه نقطــه مقابــل خشــم خویشــتنداری اســت پــس مــا بــرای اینکــه بتوانیــم خشــم خــود را

مدیریــت کنیــم بایــد خویشــتنداری را در خــود بــه واســطه روح القــدس پــرورش دهیــم.
ما به روح القدس نیاز داریم

همانطــور کــه مــا از رابطــه و مشــارکت بــا یــک دوســت تاثیــر میگیریــم در نتیجــه مشــارکت هــر روزه و صمیمیــت بــا روح القــدس
مــی توانیــم از ثمــرات روح القدس(خویشــتنداری) بهرمنــد شــویم.

پیروزی بر تمایالت نفس (خشم) تنها با کمک روح القدس امکان پذیر است
کتاب مقدس در این باره چه می گوید:
افسسیان باب  4آیات  26و 27
خشمگین باشید اما گناه مکنید مگذارید روزتان درخشم به سررسد ،ابلیس را مجال ندهید.
افسسیان باب  4آیه 31
هرگونه تلخی  ،خشم ،عصبانیت ،فریاد ،ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور کنید.
خشم و غضبی که در آن بمانیم منجر به نزاع می شود.
امثال سلیمان باب  15ایه 18
مرد تند خو نزاعها بر می انگیزد اما شخص دیر خشم مرافعه را فرو می نشاند.

بــروز احســاس عصبانیــت و خشــم گاهــا مــی توانــد حاصــل بــرآورده نشــدن نیازهــا و انتظــارات مــا باشــد .خشــمی کــه کنتــرل
نشــود مــی توانــد آتشــی افروختــه بــا شــعله هــای مهــار ناشــدنی ایجــاد کنــد کــه منجــر بــه پشــیمانی میشــود  .داشــتن درک کافــی و
نگاهــی واقــع بینانــه بــه خودمــان مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد تــا علــل بــروز خشــم را در خودمــان شناســایی کنیــم .ابــراز احســاس

خشــم فراینــدی طبیعــی اســت  .برخــی از افــراد بــا مکانیســم جابجایــی ،خشــم خــود را روی موضوعــات و افــراد دیگــر معطــوف
میکننــد .نمــود بیرونــی خشــم خشــونت اســت کــه تبعــات ســنگینی را بــه همــراه دارد.

بــرای پایــان بخشــیدن بــه تبعــات خشــم مهــار ناشــدنی شناســایی و پذیــرش ایــن احســاس بــه مــا کمــک میکنــد تــا قــدم هــای
ابتدایــی بــرای کنتــرل خشــم را برداریــم  .داشــتن آگاهــی کافــی از ایــن احســاس ،زندگــی مــداوم بــا عیســی و کمــک روح القــدس

و ثمــرات آن میتوانــد مــی توانــد ذهــن و فکــر مــا را دگرگــون ســاخته و خویشــتنداری را در مــا تقویــت کنــد .بخاطــر داشــته باشــید
تنهــا دگرگونــی ذهــن و تغییــر عادتهــای ناپســند در مشــارکت و صمیمیــت مــداوم بــا روح القــدس امــکان پذیــر اســت .مشــارکت

ناقــص بــا روح القــدس ماننــد اســتفاده نامرتــب دارو در دوره ی مشــخص درمــان اســت .کــه بطــور مقطعــی باعــث تســکین درد
و درمــان میشــود .همینطــور داشــتن یــک همــراه و مشــوق در ایــن مســیر بــه تقویــت شــما کمــک میکنــد .صحبــت کــردن بــا افــراد
درســت و همســفری مناســب مــی توانــد مــا را از خشــم هــای فــرو خــورده و آســیبهای آن حفاظــت کنــد.

عنوان پایانی این مجموعه:
احساسات ما  -در خاتمه...
همــۀ مــا احساســاتی داریــم .برخــی افــراد یــاد میگیرنــد کــه احساســات خــود را بــه درســتی مدیریــت کننــد و برخــی اجــازه

میدهنــد احساســات بــرای آنهــا تصمیــم بگیرنــد کــه چگونــه رفتــار و عمــل کننــد.

داشــتن احساســات بــد نیســت .وقتــی کســی بیمــار اســت یــا مشــکلی در بدنــش وجــود دارد ،بدنــش بــه وســیله درد مشــکل

را نشــان میدهــد .هرچنــد تجربــه ی درد خوشــایند نیســت امــا مفیــد اســت ،زیــرا بــه مــا نشــان میدهــد کــه بدنمــان نیــاز بــه

مراقبــت و توجــه دارد.

احساســات ،همــان هیجانــات هســتند .آنهــا میتواننــد راهنمــای مــا باشــند و نشــان دهنــد کــه چــه چیــزی در حــال وقــوع اســت.

مــا احساســات خوشــایند و ناخوشــایند بســیاری داریــم .ممکــن اســت یــک روز احســاس شــادی ،لــذت ،آرامــش ،هیجــان و عشــق
و محبــت داشــته باشــیم؛ و روزی دیگــر حــس غــم ،خشــم ،تــرس ،اضطــراب ،اســترس و محبــوب نبــودن را تجربــه کنیــم.

احساســات در زمــان نوجوانــی گاهــی میتواننــد طاقــت فرســا باشــند .ســالهای نوجوانــی ،شــما را از کودکــی بــه بزرگســالی میبــرد
از آنجایــی کــه وارد بیســت ســالگی میشــوید ،بهعنــوان یــک نوجــوان تــاش میکنیــد هویــت خــود را درک کنیــد .بایــد دربــارۀ

شــغلی کــه میخواهیــد داشــته باشــید و تحصیالتــی کــه الزم اســت کســب کنیــد ،دســت بــه انتخــاب بزنیــد .شــما در خــارج و
داخــل خانــه بــا انــواع و اقســام موقعیتهــا روبــرو میشــوید .مهارتهایــی بــرای یادگیــری و رشــد وجــود دارنــد .مهارتهایــی نظیــر اینکــه

روابــط مــا چگونــه باشــد و چطــور مایــۀ افتخــار باشــیم.

شما را تشویق میکنیم تا با هم و در حین آموختن این مهارتها ،احساساتتان را بهخوبی و با حکمت مدیریت کنید.
امیدواریــم کــه ایــن هفتههــا برایتــان مثمــر ثمــر بــوده باشــد تــا بتوانیــد تامــل نمــوده و دربــارۀ نحــوۀ واکنــش بــه احساســاتتان

تفکــر کنیــد .امیدواریــم کــه بــا فکــر کــردن دربــارۀ احساســاتتان ،و راهنمایــی گرفتــن در زمینــۀ نحــوۀ برخــورد بــا آنهــا بــه روشــهای

عملــی ،کمکهــای الزم را دریافــت کــرده باشــید.

بــه خاطــر داشــته باشــید ،احساســات تعریفــی فراتــر از صرفــا احساســات ندارنــد و بســیاری اوقــات لزومــا ً بــر حقیقــت اســتوار
نیســتند .مــا یــاد میگیریــم کــه چگونــه همــه چیــز را در نظــر داشــته باشــیم .حقیقــت کلیــد و راه حــل اســت .بهعنــوان مثــال،

ممکــن اســت احســاس کنــم کــه خــدا بــه مــن توجهــی نمیکنــد امــا حقیقــت ایــن اســت کــه او ایــن کار را میکنــد و بارهــا و بارهــا

ایــن موضــوع را ثابــت کــرده اســت .حقیقــت ایــن اســت کــه او روی زمیــن رنــج کشــید چــون برایمــان اهمیــت بســیار قائــل بــود.

اگــر همچنــان بــر مبنــای احساســات تصمیــم گیــری کنیــم ،آنــگاه هــر روز یــک شــخص متفــاوت خواهیــم بــود .بنابرایــن ،بیاییــد از
ت احســاس ،تشــویق و دلگــرم شــویم .مــا میخواهیــم در زندگــی هایمــان ،هیجانــات و احساســاتمان ،ســالم باشــند
طریــق موهبـ ِ

نــه ناســالم ومــا خــود ،آنهــا را مدیریــتکنیــم.
خداوند به شما برکت دهد

رومیان « ۲:۱۲با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید».

•آیه کلیدی برای حفظ کردن  ۲ :دقیقه
افسسیان باب  4آیات  26و 27
خشمگین باشید اما گناه مکنید مگذارید روزتان در خشم به سررسد و ابلیس را مجال ندهید.

•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
 -۱بــا کمــک روح القــدس آنچــه شــما را تحریــک میکنــد تــا خشــمگین و غضبنــاک شــوید را بــه یــاد بیاوریــد و در دفترچــه خــود

یاداشــت کنیــد.

 -۲آنها را به حضور خدا بیاورید و با دعا از خداوند بخواهید تا به شما کمک کند تا بر آنها غلبه کنید.
 -۳خوانــدن مــداوم کالم خــدا شــناخت بهتــری از خداونــد و هویتمــان بعنــوان فرزنــدان او بــه مــا میبخشــد .ازروح القــدس

بخواهیــد خویشــتنداری را در شــما تقویــت کنــد.

 -۴مواقعــی کــه خشــمگین میشــویم چنــد نفــس عمیــق بکشــیم و اجــازه ندهیــم کــه خشــم بــر شماســلطنت کنــد بلکــه مــا

هســتیم کــه بــا مــدد روح القــدس مــی بایســت برخشــم خودمــان ســلطنت کنیــم  .شــاید بهتــر اســت بــرای لحظاتــی خــود را از

محیــط و موقعیــت هــم بــه لحــاظ فیزیکــی و هــم فکــری دور نگــه داریــد .ســهم خــود را بطــور کامــل بــه انجــام رســانید

-۵بــا مربــی خــود دربــاره علــل خشــم خــود و واکنــش تــان صحبــت کنیــد از او بخواهیــد تــا در ایــن مســیر کنــار شــما بایســتد و

بشــما کمــک کنــد تــا بــر واکنــش هــای نــا خوشــایند حاصــل از ایــن احســاس غالــب آییــد .شــما بهمراهــی یــک همســفر خــوب در
ایــن مســیر نیازمندیــد.

•تعمقی در تعلیم و جمله طالیی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانــان بخواهیــد جملــه طالیــی کــه از تعلیــم امــروز در دفتــر جمــات طالیــی خــود یادداشــت کــرده انــد را بــا بقیــه نوجوانــان
در میــان بگذارنــد .

منظور جمله ای است که میتواند در زمان خشم به آنها کمک بزرگی برساند.
پیشــنهاد مــی کنیــم تــا در بیــن ایــن جمــات بهتریــن جملــه طالیــی را انتخــاب کنیــد و بــرای تشــویق در اینســتاگرام خــود و

نوجوانــان ایــن جملــه را بــا هشــتگ جملــه طالیــی اســتوری کنیــد یــا از آنــان بخواهیــد تــا جمــات طالیــی را در روی کاغــذ هــای

رنگــی بنویســند و در مکانــی قابــل رویــت بچســبانند تــا در طــول هفتــه آنچــه را آموختــه انــد بــه خاطــر بســپارند.

•دعا وپرستش ۶ :دقیقه
سرود  :خداوندا تو آگاهی
سرود  :این است فریاد شیر سبط یهودا

•بازی ۱۵-۱۰ :دقیقه
مسابقه کتاب مقدس
نوجوانــان را بــه دو گــروه تقســیم کنیــد و مســابقه را شــروع کنیــد گروهــی کــه پاســخ صحیــح بیشــتری دارد برنــده مســابقه خواهــد
شد.

-1کتاب مقدس از چند کتاب تشکیل شده است؟
الف67:
ب69 :
ج66 :
جواب :ج
 -2عهد عتیق شامل چند کتاب است؟
الف39 :
ب36:
ج27:
جواب :الف
-3عهد جدید شامل چند کتاب است؟
الف29:
ب33:
ج27 :
جواب :ج
 -4عیسی در چه شهری و در کجا بدنیا آمد؟
الف:شهرناصره و در آخور
ب :در اورشلیم بیت لحم و در اصطبل
ج :در شهر جلیل بیت عنیا و در اصطبل
جواب :ب

 -5کتابهای موسی را نام ببرید؟
الف :پیدایش -خروج -اعداد -روت
ب :پیدایش  -خروج  -الویان  -اعداد  -تثنیه
ج :پیدایش  -خروج -الویان -اول پادشاهان و دوم پادشاهان
جواب :ب
 -6عیسی مسیح در کجا دستگیر شد؟
الف :اورشلیم در خانه پدری
ب :اورشلیم باغ جلجتا
ج :اورشلیم در باغ جتسیمانی
جواب :ج
 -7عیسی مسیح در کجا مصلوب شد؟
الف :اسرائیل
ب  :اورشلیم تپه جلجتا
ج :تپه های داوودیه
جواب :ب

 -8نام یاران زن که همراه مسیح بودند را نام ببرید؟
الف :لیال -مارتا -سوزان-ماری
ب :مریم مادر عیسی -کتایون خاله عیسی -ذولیخا  -سارا
ج :جوآنا  -سوسن  -مریم مجدلیه  -مارتا
جواب :ج
 -9پدر زمینی عیسی چه نام داشت؟
الف :داوود
ب :یوسف
ج :یعقوب
جواب :ب

-10عیسی یعنی چه؟
الف :نجات دهنده
ب :بشارت دهنده
ج :هستی دهنده
جواب  :الف
 -11مسیح یعنی چه؟
الف :پاک کننده
ب :جدا شده
ج :مسح کننده
جواب :ب
-12اولین معجزه مسیح چی بود و در کجا بود؟
الف :در کودکی سخن گفت.در گهواره
ب  :تبدیل کردن آب به شراب.
در یک عروسی در قانای جلیل
ج :زنده شدن ایلعازر در قبر پس از چهار روز
جواب  :ب
-13اولین شهید مسیحیت؟
الف :پولس
ب :فیلیپس
ج :استیفان
جواب :ج
 -14اولین کلیسا در کجا بود؟
الف :غالطیه
ب :انطاکیه
ج :فیلیپیه
جواب  :ب

 -15مسیحیت چند شاخه دارد و نام ببرید؟
الف :سه شاخه کاتولیک -ارتودوکس -پنطیکاست
ب :دو شاخه کاتولیک و پروتستان
ج 3 :شاخه کاتولیک  -ارتودوکس  -پروتستان
جواب  :ج
 -16اولین شاگردان مسیح چه کسانی بودند؟
الف  :متی و توما
ب :شمعون و یعقوب
ج :پطرس و برادرش آندریاس
جواب  :ج
 -17عیسی مسیح در کجا به آسمان صعود کرد؟
الف :بیت لحم
ب :بیت عنیا
جلجتا
جواب  :ب
 -18آیین های کلیسایی کدامند؟
الف :عشای ربانی و تعمید
ب :دعا و پرستش
ج :تعمید روح القدس و تعمید آب
جواب :الف
 -19مسیحیت یعنی چی؟
الف:آزادی بیان
ب:انتخاب درست
ج :یعنی راه و روش درست زندگی کردن
جواب  :ج

 -20عیسی پس از زنده شدن برای اولین بار خود را به چه کسی نشان داد؟
الف:سربازان
ب :مریم مجدلیه
ج:پولس
جواب:ب
 -21عیسی مسیح را کدامیک از شاگردان و به چند سکه فروخت؟
الف:یهودا اسخر یوطی  30نقره
ب:پطرس  30سکه نقره
ج:یهودا اسخر یوطی  20سکه طال
جواب:الف
 -22کدامیک از شاگردان تا پای صلیب با عیسی مسیح بود؟
الف:یعقوب
ب:یوحنا
ج:مریم مجدلیه
جواب:ب
 -23نخستین انجیلی که نوشته شد کدام بود؟
الف:متی
ب:مرقس
ج :لوقا
جواب:ب
 -24عیسی مسیح را چه کسی تعمید داد؟
الف:سلیمان
ب:زکریا
ج :یحیی تعمید دهنده
جواب:ج

 -25آخرین نبی چه کسی بود؟
الف:زکریا
ب:پطرس
ج :یحیی
جواب:ج
 -26سه عید مهم مسیحیان را نام ببرید؟
الف:عید قربان ،عید غدیر و عید نوروز
ب:عید خیمه ها ،عید آالچیق ها و عید پسخ
ج :تولد عیسی مسیح  ،قیام عیسی مسیح از مردگان و پنطیکاست
جواب:ج
 -27عمانوئیل یعنی چه؟
الف :خداوند نزدیک است
ب :خدا با ماست
ج :او خداست
جواب  :ب
 -28شاخه پروتستان از کدام کشورآغاز و توسط چه کسی ایجاد شد؟
الف :در کشور ایتالیا و توسط کشیش مالدینی
ب  :در کشور فرانسه و توسط ژانپل اول
ج :در کشور آلمان و توسط کشیش آلمانی بنام مارتین لوتر
جواب :ج
 -29کلمه هللویا به چه معنی ست؟
الف:تو عالی هستی
ب :ستایش باد یهوه
ج :سالمتی بر شما
جواب  :ب
هللویــا لفظــی عبــری کــه از دو قســمت هلــه و یــا یهــوه تشــکیل شــده اســت کــه در واقــع بــه معنــی ســتایش بــاد یهــوه میباشــد
کــه مســیحیان بــه عنــوان ستایشــی لــذت بخــش از خــدا از ایــن کلمــه اســتفاده میکننــد.

 -30نام دیگر یعقوب در عهد عتیق چه بود؟
الف :کیومرث
ب :اورشلیم
ج :اسرائیل
جواب  :ج
از نوجوانــان بخواهیــد تــا در پایــان هفتــه بــا نگاهــی بــه شــش هفتــه گذشــته و مراجعــه بــه دفتــر خــود احساساتشــان را بهتــر
شناســایی کننــد و میــزان تغییــرات و موفقیــت خــود در نحــوه مدیریــت احساساتشــان را ارزیابــی کننــد .از آنهــا بخواهیدبــرای

اهدافشــان کــه پیشــتر در دفتــر خــود نوشــتند تــاش کنیــد .بــه آنهــا یــادآور شــوید کــه مدیریــت درســت احساساتشــان کمــک
میکنــد تــا هــر مانعــی را در ایــن مســیر بردارنــد .پشــتکار و همینطــور صمیمــت و مشــارکت بــا روح القــدس مــی توانــد در مســیر

رســیدن بــه ایــن اهــداف و هدفمنــد ســاختن زندگیشــان بــه آن هــا یــاری رســاند.

