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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 ایــن بخــش، از اینکــه مــی توانیــد از کالم خــدا برکتهــای تــازه ای دریافــت کنیــد ابــراز خوشــحالی نماییــد، بــه ایشــان بگوییــد 
کــه شــما هــم هــر روزه بــه شــنیدن کالم خــدا و مشــارکت نیــاز داریــد. ایــن اعــالم باعــث میشــود روابــط صمیمــی تــری میــان شــما 

و نوجوانــان ایجــاد شــود. 

به جهت مرور جلسه گذشته میتوانید چند سوال از قبل طراحی کرده و از تعدادی از نوجوانان بپرسید.

ــا آمادگــی در جلســه حاضــر شــوند و  هــدف از ایــن ســوال و جوابهــا ایــن اســت کــه نوجوانــان متوجــه اهمیــت دروس شــده و ب
ــرای همــه مــرور شــود.  همینطــور قبــل از شــروع مبحــث جدیــد، درس گذشــته ب

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 و از یکــی از نوجوانــان درخواســت کنیــد بــرای شــروع جلســه دعــا کنــد.

حدس زدن موضوع تعلیم: 10 دقیقه 	 
با نوجوانان فیلم را ببینید و بعد از یک نفر داوطلب بخواهید که موضوع فیلم را بطور خالصه در دو جمله توضیح دهد.

با توجه به فیلمی که دیدید نوجوان را تشویق کنید تا موضوع تعلیم امروز را حدس بزنند.

در این زمان برای ادامه بحث می توانید این سوال را از آنها بپرسید:

آیــا تــا بــه حــال بــرای شــما پیــش آمــده اســت کــه بــه کســی بــر اســاس ظاهــر و رفتــار آن شــخص، بــی توجهــی کــرده ایــد و رفتــار 
ناشایســت از خــود نشــان داده باشــید؟ چطــور؟

)درصورت تمایل، سه دقیقه برای تعریف کردن خاطره به نوجوان فرصت بدهید(

محبت رفتار ناشایسته ندارد	 

از یکدیگر بشنویم )پیش درآمدی بر تعلیم(: ۵-۱۰ دقیقه	 
از نوجوانان بخواھید به سواالت زیر جواب بدھند. بھتر است که ھمه آنھا در پاسخ دادن، مشارکت داشته باشند.

چه نوع رفتاری در دیگران، شما را به احترام گذاشتن به شخص مقابل تشویق می کند؟. 	

آیا احترام گذاشتن به دیگران بستگی به شخصیت  شما دارد یا آنها؟. 	

شخصیت شما چه تاثیری بر رفتار دیگران دارد؟. 	

patientpatient
آگـاپه

درس شمش:  محبت رفتار انشایسته ندارد 

https://youtu.be/qZJrRTkYpj4
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patientpatient تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه	 
هدف تعلیم: ) معلم این قسمت را برای درک بهتر مسیر تعلیم بخواند(

بیاموزیــم کــه احتــرام و ادب یکــی از خصوصیــات محبــت آگاپــه اســت. رفتــار و گفتــار مــا می توانــد بیانگــر عمــق محبــت مــا 
باشــد. احتــرام کتــاب مقدســی وابســته بــه رفتــار، جایــگاه و شــخصیت مخاطــب نــدارد. همــه انســانها ســاخته دســت خــدا، مهــم 

و ارزشــمند هســتند و ســهم مــا، رفتــار شایســته، بــا همــه انســانها، از هــر قــوم و نــژادی مــی باشــد.

انجیل یوحنا باب چهار: ) بهتر است معلم این قسمت را بخواند و با زبان ساده برای نوجوانان توضیح دهد(

عیســی یهودیــه را تــرک گفــت و دیگــر بــار رهســپار جلیــل شــد. او می بایســت از ســامِرِه بگــذرد. چــاه یعقــوب در آنجــا بــود و 
عیســی خســته از ســفر در کنــار چــاه نشســت. حــدود ســاعِت ششــم از روز بــود) تقریبــا ۱۲ ظهــر(. در ایــن هنــگام، زنــی از مردمــان 
ســامِرِه بــرای آب کشــیدن آمــد. عیســی بــه او گفــت: »جرعــه ای آب بــه مــن بــده«. زن بــه او گفــت: »چگونــه تــو کــه یهــودی 
هســتی، از مــن کــه زنــی ســامِری ام آب می خواهــی؟« زیــرا یهودیــان بــا ســامِریان مــراوده نمی کننــد. عیســی در پاســخ گفــت: 
ــی  ــو آب ــه ت ــو خــود از او می خواســتی، و ب ــو آب می خواهــد، ت »اگــر موهبــت خــدا را درمی یافتــی و می دانســتی کیســت کــه از ت
ــا هــر کــه از آن آب کــه مــن بــه او دهــم بنوشــد،  ــاز تشــنه می شــود. امّ زنــده عطــا می کــرد.« »هــر کــه از ایــن آب می نوشــد، ب
هرگــز تشــنه نخواهــد شــد، بلکــه آبــی کــه مــن می دهــم در او چشــمه ای می شــود کــه تــا بــه حیــات جاویــدان جوشــان اســت.« زن 

گفــت: »ســرورم، از ایــن آب بــه مــن بــده، تــا دیگــر تشــنه نشــوم و بــرای آب کشــیدن بــه اینجــا نیایــم.« 

ــی کــه  ــدارم.« عیســی گفــت: »راســت می گوی ــرو، شــوهرت را بخــوان و بازگــرد.« زن پاســخ داد: »شــوهر ن عیســی گفــت: »ب
شــوهر نــداری، زیــرا پنــج شــوهر داشــته ای و آن کــه هم اکنــون داری، شــوهرت نیســت. آنچــه گفتــی راســت اســت!« زن گفــت: 
»ســرورم، می بینــم کــه نبــی هســتی. زن گفــت: »می دانــم کــه مســیح )کــه معنــی آن ’مســح شــده‘ اســت( خواهــد آمــد؛ چــون او 
آیــد، همــه چیــز را بــرای مــا بیــان خواهــد کــرد.« عیســی بــه او گفــت: »مــن کــه بــا تــو ســخن می گویــم، همانــم.« آنــگاه زن، کــوزۀ 
خویــش بــر جــای گذاشــت و بــه شــهر رفــت و بــه مــردم گفــت: »بیاییــد مــردی را ببینیــد کــه هرآنچــه تــا  کنــون کــرده بــودم، بــه مــن 

بازگفــت. آیــا ممکــن نیســت او مســیح باشــد؟« پــس آنهــا از شــهر بیــرون آمــده، نــزد عیســی روان شــدند.

یوحنا 4:	-0	 

متن تعلیم:

آن زمــان در فرهنــگ یهــود زنــان جایــگاه اجتماعــی خوبــی نداشــتند و بــا مــردان برابــر نبودنــد. مهــم تــر ایــن کــه ایــن زن اهــل 
ســامره بــود و در آن زمــان یهودیــان، ســامریان را بــه ایــن دلیــل کــه بــا غیــر یهودیــان ازدواج کــرده و حکــم خــدا را نگــه نداشــته 
بودنــد، یهــودی خالــص نمــی دانســتند و بــه دیــده تحقیــر نــگاه مــی کردنــد. حتــی تــالش مــی کردنــد کــه تــا حــد امــکان از شــهر 
آنهــا عبــور نکننــد. پــس تــا ایــن جــا متوجــه مــی شــویم کــه ایــن شــخص یعنــی زن ســامری دقیقــا بــه دلیــل همیــن دو کلمــه کــه نــام 
او را تشــکیل مــی دهــد، یعنــی زن و ســامری، اصــال گزینــه خوبــی بــرای معاشــرت بــا یــک یهــودی نبــوده اســت. در متــن دیدیــم 

کــه حتــی خــود آن زن بــه عیســی چنیــن گفــت: 

چگونه تو که یهودی هستی، از من که زنی سامِری ام آب می خواهی؟ زیرا یهودیان با سامِریان مراوده نمی کنند.

عــالوه بــر ایــن آنچنــان کــه خواندیــم،آن زن حتــی در جامعــه و شــهر خــودش هــم جایــگاه خوبــی نداشــت، چــون بــا مــردی زندگــی 
میکــرد کــه همســر او نبــود.

امــا نکتــه جالــب اینجاســت کــه عیســی مســیح بــا ایــن شــخص کــه ســامری بــود، زن بــود و بــر خــالف شــریعت، بــا مــردی کــه بــا 
ازدواج نکــرده بــود زندگــی میکــرد، چقــدر بــا محبــت و رفتــار شایســته برخــورد مــی کنــد.
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سوالی که می خواهم از شما بپرسم این است:

ــا او  ــا ایــن حــد کــه هیــچ کــس ب ــا شــخصی رو بــه رو شــوید کــه از نظــر اجتماعــی بســیار از شــما پاییــن تــر اســت ت اگــر امــروز ب
ــار مــی کنیــد؟ ــا او چطــور رفت معاشــرت نمــی کنــد، شــما ب

وقتــی ایــن آیــات را مــی خوانیــم عیســی مســیح بــا رفتــارش دو نکتــه مهــم در مــورد برخــورد پــر محبــت بــا طــرف مقابــل را بــه مــا 
مــی آمــوزد:

نکته اول:  

استاندارد های اخالقی و رفتاری ما نباید وابسته به شخصیت و رفتار مخاطب باشد.

 بــا خوانــدن ایــن داســتان مــی بینیــم آنچــه کــه تعییــن کننــده نــوع رفتــار مســیح بــا ایــن شــخص اســت، اســتاندارد هــای بــاالی 
اخالقــی خــود عیســی اســت و شــخصیت و جایــگاه زن ســامری بــر رفتــار شایســته ی عیســی هیچگونــه تاثیــری نــدارد  مــا نیــز 
بایــد بیاموزیــم کــه بــا هــر شــخصی بــا هــر گذشــته ای کــه دارد، هــر نــوع ظاهــری کــه دارد، هــر وضــع مالــی کــه دارد، بــا محبــت، 
رفتــاری شایســته داشــته باشــیم. در آیــات 8 تــا۱۰ مــی بینیــم کــه عیســی مســیح بــه ایــن زن، بــدون توجــه بــه شــخصیت و جایــگاه 

او محبــت کــرد و بــا او هــم صحبــت شــد و محبــت خــدا را اعــالم کــرد و رفتــار ناشایســت بــا او نداشــت.

امــروز در دنیایــی زندگــی مــی کنیــم کــه امــکان برخــورد مــا بــا چنیــن افــرادی زیــاد اســت، چقــدر خــوب اســت همچــون الگــوی 
کامــل مــا یعنــی عیســی مســیح، وقتــی بــا ایــن افــراد روبــرو مــی شــویم بــا آنهــا رفتــاری شایســته داشــته باشــیم.

نکته دوم:  

از دیدگاه خدا به مخاطب نگاه کنیم.

ــا  ــود؟ آی ــه آن زن ســامری چطــور ب ــدگاه خــدا ب ــه نظــر شــما دی آفریننــده زن ســامری خــدا اســت. خــدا او را دوســت داشــت. ب
خــدا هــم بــا معیارهــای انســانی بــه آن زن مــی نگریســت؟ چقــدر مهــم اســت کــه مــا هــم دیگــران را بــدون توجــه بــه موقعیــت و 
جایــگاه، از دریچــه ای کــه خــدا مــی بینــد نــگاه کنیــم و بتوانیــم مثــل خداونــد محبــت کنیــم. حتــی اگــر آن شــخص ارزش محبــت 
مــا را متوجــه نشــود و حتــی اگــر معیــار هــای انســانی بــه مــا بگوینــد کــه آن شــخص شایســته رفتــار شایســته و محبــت مــا نیســت. 
محبــت بدنبــال ظاهــر و رفتــار افــراد نیســت. همــه ســاخته دســت خــدا هســتند و بایــد بــا مــردم بطــور شایســته و بــا محبــت رفتــار 
کــرد. فیلمــی را کــه دیدیــم را بــه یــاد بیاوریــد، محبــت رفتــار شایســته دارد و ایــن بســتگی بــه طــرف مقابــل مــا نــدارد، همــه انســانها 

ســاخته دســت خــدا هســتند. مــا بایــد از دیــدگاه خــدا یکدیگــر را ببینیــم و رفتــار مــا بــا دیگــران شایســته باشــد.

 

نتیجه گیری و کاربرد عملی

امروز با هم به دو نکته کلیدی نگاه کردیم که تعیین کننده رفتار ما با دیگران خواهد بود و آموختیم که:

استاندارد های اخالقی و رفتاری ما نباید وابسته به شخصیت و رفتار مخاطب باشد.. 	

از دیدگاه خدا به مخاطب نگاه کنیم.. 	

 وقتــی کــه در بــر خــورد بــا دیگــران، ایــن دو نکتــه کلیــدی کــه هــر دو از محبــت خــدا ناشــی مــی شــود را مــد نظــر قــرار دهیــم، رفتــار 
مــا مــی توانــد در مخاطبمــان نیــز تاثیــر بگــذارد. ایــن زن بعــد از مالقــات بــا عیســی مســیح و در نتیجــه صحبــت هــای عیســی بــا 
او، احســاس ارزشــمند بــودن داشــت، او آنقــدر شــهامت پیــدا مــی کنــد کــه همانطــور کــه در آیــه ۲۸ و ۲۹ مــی بینیــم، بــه شــهر 
رفتــه و بشــارت مســیح را بــه همــه مــی رســاند و زندگــی آن زن بعــد از ایــن محبــت تبدیــل مــی شــود. رفتــار شایســته عیســی 

زندگــی آن زن را تحــت تاثیــر قــرار داد.

امــروز محبــت مــا مــی توانــد مســیر زندگــی یــک نفــر را عــوض کنــد. شــخصی کــه حتــی عیســی مســیح را نمــی شناســد وقتــی 
محبتــی کــه در رفتــار شایســته مــا اســت را ببینــد مشــتاق خواهــد شــد و بــه ســمت مســیح خواهــد آمــد، امــا اگــر مــا بــه خاطــر 
اینکه آن شــخص مســیحی نیســت، جایگاه و شــخصیت مناســبی ندارد، ظاهر خوب و وضع مالی مناســبی ندارد، او را محبت 

نکنیــم و رفتــار مناســبی بــا او نداشــته باشــیم او مســیح و محبــت خــدا را درک نخواهــد کــرد. 
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امــروز مــی توانــد روز مناســبی بــرای مــا باشــد کــه در جامعــه ای کــه زندگــی مــی کنیــم در رفتارمــان بــا انســان هــا تجدیــد نظــر کنیــم 
و اگــر تــا امــروز رفتــار شایســته ای نداشــتیم در دعــا از خداونــد بخواهیــم کــه بــه مــا قــوت بدهــد کــه نگاهمــان را از معیــار هــای 
انســانی برداریــم و در عــوض بــدون تاثیــر گرفتــن از مخاطــب و بــا نــگاه کــردن از دریچــه نــگاه خــدا، رفتــار شایســته را برگزینیــم 

و دیگــران را محبــت کنیــم.

تعمقی در تعلیم و جمله طالیی: ۱۰ دقیقه	 
از نوجوانان بخواهید تا آنچه را در این تعلیم آموختند در قالب یک جمله طالیی بنویسند.

در این قسمت دو جمله طالیی برای معلم نوشته شده است تا بعنوان مثال جمله طالیی، گفته شود و بعد از نوجوانان 
بخواهید که جمالت خود را به اشتراک بگذارند.

رفتار شایسته من بر زندگی دیگران تاثیر دارد.	 

یک مسیحی شایسته، رفتار ناشایسته ندارد.	 

آیه برای حفظ کردن : ۲ دقیقه	 
محبت“رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمی جوید؛ به آسانی خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد.”

۱قرنتیان 		 :5 

قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
مربی از نوجوانان درخواست کند که قدم های عملی را در هفته آینده تمرین کنند.

با درک درست از محبت پایدار و حقیقی خدا یاد بگیریم داشتن رفتار شایسته وابسته به شخصیت و جایگاه دیگران نیست و 
تمرین کنیم که چطور :

به کمک روح القدس در دعا احترام گذاشتن و داشتن رفتار شایسته توام با محبت را در خود پرورش دهیم .. 	
یک شخص که در میان دوستان و یا اطرافیان خود می شناسیم و تا امروز بخاطر شرایط زندگی و جایگاه اجتماعی آن . 	

شخص، او را محبت نکرده ایم و به او بی توجهی داشته ایم را به یاد بیاوریم و تصمیم بگیریم در این هفته با او ارتباط 
برقرار کنیم و او را محبت نموده و با او رفتار شایسته ای داشته باشیم. )حتی اگر از سمت او برخورد مناسبی با ما نشود.(
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بازی: 10 – 15 دقیقه	 
حل جدول کتاب مقدس

یکی از عالئم بیماری مادرزن پطرس چی بود؟     . 	

انجیلی که توسط یک دکتر نوشته شد؟. 	

یکی ار راه های شناختن خدا؟. 	

ایمان ما با وقت گذاشتن با خدا ............ می کند. . 4

عیسی  مسیح در یوحنا باب 8  خودش را در جهان چه معرفی کرد؟. 5

اولین کتاب انجیل در عهد جدید چه نام دارد؟ . 	

خدا ایمان داران را قوم ............ می نامد؟ . 	

خداوند  از روی کارهای نیک ما نبود که ما را بخشید بلکه از روی؟. 8

نام مادر سموئیل چه بود؟ . 	

حکم خدا برای همه ایمان  داران چیست؟  . 0	

در آخرین سخنان عیسی به شاگران گفت که بروید قوم ها را به نام پدر و پسر و روح القدس  .... دهید؟. 		

یحیی با چه تعمید میداد؟          . 		
       

 نسبت به شماره، جهت فلش و سوال مربوطه جای خالی را پر نمایید.

رهنمای جدول  

در جاهای که به رنگ سبز مشخص شده رمز جدول بدست می اید و با آن کلمه صحیح را بسازید.      
            

خانه های سیاه رنگ در جدول خانه های بسته شده است و در این خانه ها چیزی قرار نمی گیرد.      
           


