درس هفتم :محبت نفع خود را نمی جوید
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درس هفمت :محبت نفع خود را منی جوید

•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 در همیــن ابتــدا خــوب خواهــد بــود کــه بــا توجــه بــه

شــناخت خــود از نوجوانــان ،آنهــا را بــا بیــان یــک جملــه کوتــاه محبــت کنیــد تــا متوجــه شــوند کــه بــودن آنهــا در جمــع بــرای شــما

مهــم اســت و شــما بــه عالیــق و رفتــار آنهــا توجــه داریــد.

•گپ و گفت خودمانی 15 :دقیقه
در ایــن قســمت مــی توانیــد بــا طــرح ســوال ،نوجوانــان را بــه ســوی موضــوع ایــن هفتــه هدایــت کــرده و یــا آنهــا را بــه چالــش

دعــوت کنیــد .در ایــن گــپ و گفــت اجــازه بدهیــد تــا نوجوانــان کامــا در امنیــت نظــرات خــود را بیــان کننــد و شــما بیشــتر شــنونده

باشــید و بــه آنهــا توجــه کنیــد ،تــا در طــول تعلیــم بتوانیــد بــا توجــه بــه نظــرات آنهــا ،نتیجــه را طبــق کالم خــدا جمــع بنــدی کنیــد.
میتوانید با این سواالت شروع کنید:
 -۱اگــر قــرار باشــد یــک نفــر یــا جمعــی را محبــت کنیــد آیــا در ابتــدا بــه دنبــال نفــع شــخصی خــود هســتید و یــا درپــی منفعــت

رســاندن بــه طــرف مقابلتــان؟ مثــال بزنیــد

 -۲منفعت خواهی را در جمالت کوتاه توضیح دهید.

•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
مقدمه
در ایــن قســمت بــرای جمــع بنــدی نظــرات نوجوانــان ،بــه تعریــف بعضــی از خصوصیــات شــخص منفعــت طلــب خواهیــم
پرداخــت:

•منفعت طلب بودن یعنی خود محور و خود بین بودن.
•انســان منفعــت طلــب فقــط خــود و خواســته هایــش را میبینــد و تنهــا عالیــق خــودش مهــم اســت و ایــن صفتــی منفــی
میباشــد.

•افــراد منفعــت طلــب و خــود خــواه دوســتان زیــادی نخواهنــد داشــت و ایــن افــراد خــود را برتــر از دیگــران میپندارنــد و
هرگــز کاری را کــه بــرای شــخصی انجــام میدهنــد ،فرامــوش نخواهنــد کــرد و هربــاره محبــت خــود بــه دیگــران را بــه رخ آنهــا

میکشــند.

شهادت زندگی برادر فرشید فتحی:
لطفا در گفتن این شهادت کامال امین باشید)).
بــرادر فرشــید فتحــی در ســال  ۱۳۵۸در تهــران متولــد شــدند و توســط بــرادر بزرگترشــان کــه بــه مســیح ایمــان آورده بودنــد در

ســن  ۱۷ســالگی قلبشــان را بــه مســیح دادنــد و بعــد از یکســال شــروع بــه خدمــت خداونــد کردنــد ،ایشــان محــل کار خــود را تــرک
و بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان بــم ،بــه آن شــهر رفتنــد و مدتــی در انجــا خداونــد را خدمــت کردنــد .ایشــان بعــد از تحصیــل در
دانشــکده االهیــات ،شــبان کلیســاهای خانگــی در ایــران بودنــد.
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ســال ۱۳۸۹در ایــران ،جفــا بــر کلیســاهای فارســی زبــان زیــاد شــد ،جمــع بســیار زیــادی از عزیــزان ایمانــدار و شــبانان و خادمیــن

را دســتگیر کردنــد .مامــوران دولتــی یــک روز صبــح بــه خانــه یکــی از اقــوام بــرادر فرشــید رفتــه بودنــد ،ایشــان هــم در آنجــا حاضــر

بودنــد ،ولــی بطــور معجــزه آســایی در مقابــل مامــوران از ان خانــه خــارج شــدند ،تــا دختــر خــود را بــه مدرســه ببرنــد .دختــر ایشــان
تنهــا  ۷ســاله بــود ،بــرادر فرشــید وقتــی دختــر خــود را بــه مدرســه گذاشــتند بــه او گفتنــد کــه خیلــی دوســتت دارم ولــی شــاید

مدتــی نتوانــم تــو را ببینــم و بعــد خــود را بــه مامــوران معرفــی کردنــد تــا دلســردی در دیگــر ایمانــداران ایجــاد نشــود و باعــث
دلگرمــی عزیــزان دســتگیر شــده باشــند و آنهــا بداننــد کــه در ســختی تنهــا نیســتند .ایشــان بــه فکــر خواهــر و برادرهــای ایمانــی

خــود بودنــد .میدانســتند کــه بــا معرفــی خــود بــه مامــوران ،برخــی از آنهــا آزاد خواهنــد شــد.
نکته مهم:

وقتــی بــرادر فرشــید از خانــه اقــوام خــود بیــرون امدنــد ،آگاه شــدند کــه جمــع بســیار زیــادی از شــبانان را دســتگیر کــرده انــد و

میدانســتند جمعــی از خواهــران و بــرادران ایماندارشــان در جفــا و ســختی هســتند و ایشــان ایــن فرصــت را داشــتند کــه خیلــی
راحــت از کشــور ،بــه همــراه خانــواده خــود ،خــارج شــوند ولــی ایشــان بــه دنبــال نفــع شــخصی خــود نبودنــد کــه دیگــر ایمانــداران

در جفــا باشــند و او خــود از کشــور خــارج شــود .در نهایــت ایشــان  ۵ســال را در زنــدان ســپری کردنــد و بعــد از  ۱۰ســال توانســتند
دختــر  ۱۷ســاله خــود را مالقــات کننــد.

متن تعلیم
در طــی هفتــه هــای گذشــته در مــورد محبــت آگاپــه صحبــت کردیــم و در ایــن جلســه از ایــن کــه «محبــت نفــع خــود را نمــی

جویــد» صحبــت خواهیــم کــرد .در زندگــی عیســی مســیح در پــی نفــع شــخصی نبــودن ،بطــور بــارز در رفتــار او نمایــان اســت .بــه
چنــد مثــال از آن توجــه کنیــد .شــما مــی توانیــد شــاگردان را بــه  ۴گــروه تقســیم کنیــد و  ۴آیــه زیــر را بــه گروههــا بدهیــد تــا در
مشــارکت باهــم ،جاهایــی کــه عیســی نفــع خــود را مطالبــه نکــرد و بــه فکــر دیگــران بــود را پیــدا کننــد:
گروه اول:
متی باب  ۸آیه ۴-۱
مربــوط بــه مربــی :عیســی بعــد از یــک زمــان طوالنیــه موعظــه در بــاالی کــوه ،بــا درخواســت مــردی جذامــی بــرای شــفا روبــرو
میشــود ولــی عیســی بــا روی گشــاده او را میپذیــرد و بــه دنبــال نفــع شــخصی خــود نمیباشــد و نمــی خوانیــم کــه عیســی بــه مــرد

جذامــی بگویــد کــه خســتگی مــن واجــب تــر از درخواســت تــو هســت.
گروه دوم:
متی باب  ۸آیات ۲۷-۲۳

مربــوط بــه مربــی :شــاگردانی را شــاهد هســتیم کــه از طوفانــی بــودن دریــا بــه وحشــت افتــاده انــد ،عیســی آن لحظــه در قایــق
خــواب بــود ،آنهــا عیســی را بیــدار کردنــد ،در اینجــا هــم عیســی بــه دنبــال منفعــت خــود نیســت او خــواب خــود را رهــا مــی کنــد

تــا بــه نیــاز شــاگردان پاســخ دهــد و بــه آنهــا نگفــت بعــد از خوابــم بــه شــما رســیدگی خواهــم کــرد.
گروه سوم:
یوحنا  ۶آیات ۱۶-۱

مربــوط بــه مربــی :در ایــن قســمت هــم میخوانیــم عیســی بعــد از مــدت زمانــی طوالنــی ،کــه مشــغول شــفا دادن و تعلیــم بــود ،امــا
بــاز هــم نفــع شــخصی خــود را دنبــال نمیکــرد و گرســنگی  ۵۰۰۰نفــری کــه همــراه او بودنــد برایــش مهمتــر از خســتگی و گرســنگی

خــودش بــود ،او بــه فکــر تهیــه نــان و جــا بــرای نشســتن مردمــان همــراه خــود بــود تــا آنهــا را اینگونــه محبــت کنــد.
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گروه چهارم:
مرقس باب  ۳آیات ۳۵-۳۱
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مربــوط بــه مربــی :وقتــی مــادر و بــرادران عیســی بــرای مالقــات او آمدنــد عیســی بــاز هــم نفــع شــخصی خــود را نخواســت و
خانــواده خــود را در اولویــت قــرار نــداد بلکــه در پــی انجــام اراده پــدر بــود و بــه جمعــی کــه تعلیمشــان میــداد توجــه کــرد تــا دیــدار
خانــواده خــود.

عیســی تنهــا بــرای قشــر خاصــی از جامعــه کار نمــی کــرد ،بلکــه تمــام مــردم ،از هــر طبقــه ای بــرای او اهمیــت داشــتند ،فقیــر،

غنــی ،پیــر ،جــوان ،حتــی کــودکان ،همشــهری و غیــر همشــهری و هــر طبقــه ای از مــردم بــرای عیســی در الویــت بــود.

در کل اناجیل کارهای بسیار زیادی از عیسی را مشاهده می کنیم که در پی بدست اوردن نفع شخصی خود نبوده است.
بارزترین و پررنگترین کار عیسی را در انجیل یوحنا باب  ۱۳قسمت شستن پاهای شاگردان میتوان مشاهده کرد.

آنهــا بــرای مراســم شــام دور هــم جمــع شــده بودنــد ،بــا اینکــه عیســی کامــا آگاه بــود کــه یهــودا او را بــه ســی ســکه مــی فروشــد،

ولــی از شــام خــوردن خــود صرفــه نظــر کــرد تــا بتوانــد شــاگردان را محبــت کنــد و پاهــای آنهــا را بشــوید و هرگــز نفــع خــود را نجســت

و بــا ایــن حــال حتــی یهــودا اســخریوطی را هــم محبــت کــرد.

در فیلیپیــان بــاب  ۲آیــات  ۴تــا  ۸پولــس رســول چقــدر زیبــا در مــورد تنهــا بــه فکــر خــود نبــودن و بــه فکــر دیگــران نیــز بــودن و طــرز
فکــر عیســی مینویســد کــه عیســی نیــز بــا اینکــه همــذات بــا خداســت از برابــری بــا خــدا بــه نفــع خــود بهــره نجســت.

عیســی هــم ذات بــا خــدا بــود ولــی هرگــز در پــی نفــع شــخصی خــود نبــود بلکــه آمــده بــود محبــت کنــد .بــرای محبــت کــردن خــود

را خالــی کــرده تــا بتوانــد بــدون برطــرف کــردن منافــع خــود ،محبــت کنــد.
 ۴راهکار عملی برای اینکه بتوانیم مانند عیسی محبت کنیم:

 -۱خالــی شــدن از خــود :در محبــت کــردن بــه دیگــران الزم اســت تمــام امتیــازات بــاالی خــود را آزادانــه رهــا کنیــم .در واقــع همانند

عیســی مســیح کــه خــود را خالــی کــرد و بــرای محبــت کــردن بــه مــا ذات غــام پذیرفــت و بــه شــباهت مــا در آمــد تــا بتوانــد محبــت

واقعــی پــدر را بــه مــا نشــان دهــد ،محبتــی کــه نفــع خــود را نمیپذیــرد.

 -۲در پــی جــال پــدر بــودن :بــرای محبــت کــردن بــه دیگــران بایــد همــواره بفکــر اراده و جــال نــام پــدر بــود .عیســی بــرای انجــام

اراده پــدر همیشــه آمــاده بــود بــدون اینکــه در پــی جــال نــام خــود باشــد حاضــر شــد بــرای انجــام اراده او حتــی تــا مــرگ روی
صلیــب مطیــع گــردد و پــدر نیــز نــام او را بــه غایــت ســرافراز کــرد.

 -۳فروتــن شــدن :در محبــت کــردن بــه دیگــران الزم اســت دیگــران و خواســته هایشــان را از خــود برتــر بدانیــم .همفکــر بــودن

بــا مســیح یعنــی اینکــه مثــل او بتوانیــم دیگــران را از خودمــان حتــی اگــر در اوج قــدرت هســتیم ،برتــر بدانیــم و او کــه همــذات بــا
خــدا بــود خــود را خالــی کــرد و بــه شــباهت آدمیــان در آمــد و در طــول زندگــی خــودش بــر روی زمیــن همــواره بــا فروتنــی کامــل
انســان هــا را خدمــت و محبــت نمــود.

 -۴پــر بــودن از روح القــدس :بــرای محبــت کــردن بــه دیگــران بایــد بــا پــری روح القــدس حرکــت کــرد .مــا نمــی توانیــم محبــت کنیــم
آن هــم محبتــی کــه بــه نفــع دیگــران باشــد ،مگــر اینکــه از روح القــدس و قــدرت او پــر باشــیم.

عیسی در فکر خود کامال در پی محبت به دیگران بود و نه امیال و منافع شخصی خود.
در متــی ۲۶آیــه  ۵۳وقتــی قــرار بــود عیســی را مصلــوب کننــد او حتــی بــرای اینکــه خــود را از مــرگ برهانــد از فوجهــای آســمان هــم

بــه نفــع آزادی و زنــده مانــدن خــود بهــره نجســت تــا اراده پــدر بــه انجــام رســد.

عیســی مســیح از خــون و جســم خــود بــه خاطــر محبــت کــردن مــا گذشــت ،عیســی میدانســت مــا بــا گناهــان و اســارتهایمان

نمــی توانیــم شــاد و آزاد زندگــی کنیــم پــس جــان خــود را در اولویــت قــرار نــداد و هرگــز در ایــن زمینــه هــم دنبــال نفــع خــود نبــود

و هرگــز بــا خــود فکــر نکــرد کــه مــا بــرای او نفعــی داریــم یــا نــه ،بلکــه او بــا تمــام جــان خــود مــا را محبــت کــرد و نیــاز شــاد بــودن و
حیــات جــاودان بــرای مــا را برتــر از جــان خــود دانســت.
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عیســی وقتــی در شــب آخــر بــا شــاگردان جمــع شــد کامــا منافــع خــود را رهــا کــرد او نــه تنهــا نیــاز شــاگردان بلکــه تمــام مــردم

جهــان را دیــد ،نیــاز بــه نجــات ،نیــاز بــه حیــات جــاودان ،نیــاز بــه داشــتن شــادی و هــزاران نیــازی کــه تنهــا از طریــق خــون او میســر

مــی شــد ،پــس عیســی هرگــز نفــع شــخصی خــود را بــرای محبــت کــردن نخواســت.

(در ایــن قســمت تعلیــم وارد عشــا ربانــی خواهیــد شــد کــه حتمــا از قبــل بــا شــبان کلیســا بــرای برگــزاری مراســم عشــا هماهنــگ

شــود)

عیســی وقتــی نــان را پــاره کــرد میدانســت بــدن او بــرای گناهــان مــا پــاره خواهــد شــد و وقتــی جــام را گرفــت میدانســت کــه خــون
او بــرای گناهــان مــا ریختــه خواهــد شــد .عیســی منفعــت مــا را بــه منافــع شــخصی خــود ترجیــح داد.

{ در این قسمت زیر نظر شبان کلیسا مراسم عشا انجام شود}
بحث و گفتگو
قبــل از اینکــه شــما نتیجــه تعلیــم را بــرای شــاگردان بگوییــد اجــازه دهیــد آنهــا نظــرات خــود را در مــورد شــهادتی کــه از بــرادر
فرشــید گفتیــد ،بگوینــد.

 -۱اگر شما بجای فرشید بودید چه می کردید؟
 -۲در مثالهای فوق از عملکرد عیسی ،در کدام مورد اگر در جایگاه عیسی بودید ،مانند عیسی رفتار نمی کردید؟
نتیجه گیری
حاال این نتیجه گیری توسط شما مطرح شود:
دیدیــم کــه عیســی در هیــچ جــا از انجیــل بــه فکــر منافــع شــخصی خــود نبــود تــا محبــت کنــد در محبــت کــردن اگــر قــرار بــود

عیســی خــود و منافــع خــود را جویــا شــود مــا امــروز هرگــز نجــات را نداشــتیم ،هرگــز از اســارتها نجــات نمــی یافتیــم ،هرگــز روح

خــدا را نمــی یافتیــم .پــس طلبیــدن نفــع دیگــران از ســمت عیســی باعــث نجــات یــک جهــان شــد حتــی کســانی کــه هنــوز بــه دنیــا

نیامــده انــد.

در ابتــدا از شــهادت زندگــی بــرادر فرشــید شــنیدیم شــاید بعضــی از شــما باخــود فکــر کردیــد کــه چــرا ایشــان ایــن کار را انجــام
دادنــد و خــود را بــه خطــر انداختنــد ولــی شــاید اگــر ایشــان و بســیاری از خواهــران و بــرادران دیگــر مــا در راه بشــارت مســیح و

تاســیس کلیســاها بدنبــال منافــع شــخصی خــود بودنــد ،امــروز مــا گســترش و رشــد کلیســاها را در ایــران نداشــتیم
.

•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 یک 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.

•اگر در محبت کردن دنبال منفعت خود نباشیم می توانیم مثل عیسی عده زیادی را محبت و خدمت کنیم.

•آیه برای حفظ کردن  ۲ :دقیقه
فیلیپیان باب  ۲آیات ۶تا ۹
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•دعا و پرستش ۸ :تا ۱۰دقیقه
•چون بنگرم بر صلیبت
•محبت خدا بر صلیب عیسی

•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
مربی از نوجوانان درخواست کند که قدم های عملی را در هفته آینده تمرین کنند.
کتــاب اعمــال رســوالن را در طــی هفتــه آینــده مطالعــه کنیــد و  ۳مــورد از اینکــه رســوالن در چــه جاهایــی در پــی منافــع خــود
نبودنــد را بنویســید و اثــر ایــن غیــر خواهــی آنهــا ،امــروز بــرای مــا چــه ســودی دارد؟

•بازی 15 – 10 :دقیقه
بــازی حضــوری :مربــی تعــدادی کاغــذ را تهیــه کنــد کــه وقتــی کاغذهــا را بــر روی زمیــن مــی چینــد از تعــداد نوجوانــان کــه بــر روی
آن مــی ایســتند کمتــر باشــد و از آنهــا بخواهیــد بــا صــدای موزیــک دور کاغذهــا بچرخنــد و بــا صــدای ســکوت خــود را روی کاغذهــا

جــا دهنــد و بایســتند و هــر بــار کــه کــه تعــدادی بیــرون مــی ماننــد تعــدا دکاغذهــا را هــم محــدود کنیــد.

{در پایــان بــازی بــه آنهــا یــاد مــی دهیــم کــه چطــور بــا گذشــت و کمــی تحمــل ســختی مــی تواننــد راه را بــرای برنــده بــودن دیگــران

بــاز کننــد}

		
بازی غیر حضوری :اسم و فامیل.
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