درس نهم :محبت کینه به دل نمی گیرد.
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درس هنم :محبت کینه به دل منی گیرد.

•خوش آمد گویی  3 :دقیقه

بــه نوجوانــان ،گــرم ،صمیمــی و همــراه بــا لبخنــد خــوش آمــد بگوییــد و بعــد از ســام و احــوال پرســی ،بــه هــر کــدام از ایشــان
یــک کاغــذ ،یــک مــداد و یــک پــاک کــن بدهیــد (در صورتــی کــه جلســه از راه دور برگــزار مــی شــود ،از ایشــان بخواهیــد کــه یــک

مــداد ،یــک کاغــذ و یــک پــاک کــن فراهــم کننــد و بــرای ادامــه جلســه بــه همــراه داشــته باشــند) .اگــر نوجوانــی بــرای اولیــن بــار در
ایــن جمــع حضــور دارد (تــازه وارد ،نــو ایمــان یــا مهمــان) ،او را بــه صــورت ویــژه خــوش آمــد بگوییــد و از یــک نوجوانــان داوطلــب،

بخواهیــد کــه ســایر نوجوانــان را تــک تــک بــه عضــو جدیــد (یــا مهمــان) معرفــی کنــد ،امــا ابتــدا ،خــود شــما ،آن نوجــوان داوطلــب
را بــا ذکــر یــک نکتــه مثبــت معرفــی نماییــد (بــا ایــن کار عمــا نوجوانــان را بــه ایــن چالــش مــی کشــید کــه چگونــه نــکات مثبــت
یکدیگــر را ببیننــد) .ســپس از عضــو جدیــد (یــا مهمــان) بخواهیــد در معرفــی خــودش یــک نکتــه مثبــت بگویــد و آن را بــه خاطــر

بســپارید.

•گپ و گفت خودمانی 15 :دقیقه
از نوجوانــان در مــورد تکالیــف عملــی هفتــه گذشــته (محبــت بــه آســانی خشــم نمــی گیــرد) ســواالتی بپرســید ،ســعی کنیــد
ســواالتتان در راســتای تکلیــف عملــی باشــد ولــی تــا جایــی کــه امــکان دارد از هــر نوجــوان ســوال متفاوتــی بپرســید.

به عنوان مثال:
کیمیا جان ،آیا می توانی به سه راه مقابله با خشم اشاره کنی؟
آرشــام جــان ،آیــا در هفتــه گذشــته بــا مــوردی روبــرو شــدی کــه موجــب خشــمگین شــدن تــو شــده باشــد؟ چطــور بــا محبــت خــدا

بــا آن برخــورد کــردی؟

هلیا جان ،چگونه با درک محبت پایدار و حقیقی خدا ،یاد بگیریم که با خشم خود برخورد کنیم؟

•حدس زدن موضوع تعلیم 10 :دقیقه
مربــی عزیــز در ایــن قســمت عکــس یــک شــتر را بــه نوجوانــان نشــان دهیــد (مــی توانیــد از ایــن لینــک اســتفاده کنیــد) و از
ایشــان ایــن ســوال را بپرســید « :ایــن تصویــر شــما را یــاد چــه ضــرب المثــل یــا حکایتــی مــی انــدازد؟»

شــما مــی توانیــد بــا هیجــان ،در ایــن بخــش ،نوجوانــان را تشــویق بــه مشــارکت نماییــد .حکایتــی کــه احتمــاال همــه نوجوانــان بــه
آن اشــاره خواهنــد نمــود ،حکایــت معــروف کینــه شــتری خواهــد بــود.

از نوجوانان بپرسید:
کینه شتری یعنی چه؟
آیا حکایت کینه شتری را شنیده اید؟
مــی توانیــد بــا اســتفاده از متــن زیــر ،هــم ایــن ضــرب المثــل را بــرای نوجوانــان بــاز نماییــد و هــم از ایــن فرصــت اســتفاده نمــوده،
بــه نکوهــش کینــه تــوزی و کینــه بــه دل گرفتــن ،بپردازیــد.

می توانید خودتان این متن را بخوانید و به زبان خود و فراخور درک و نیاز نوجوانان ،مفهوم آن را به ایشان انتقال دهید.
ریشه ضرب المثل کینه شتری:
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شــتر حیــوان بســیار لطیــف و مهربانــی اســت .از نظــر قــدرت و اســتقامت در حمــل بــار ،نظیــر نــدارد و مــیتوانــد مســافتهــای
طوالنــی را بــدون نوشــیدن آب طــی کنــد .ســاربان از زمانــی کــه شــتر متولــد مــیشــود بــه او راه رفتــن را آمــوزش میدهــد و بــرای
ایــن کار از موســیقی اســتفاده مــی کنــد .امــا اگــر ســاربان شــتر را آزار دهــد و یــا او را خشــمگین نمایــد ،شــتر کین ـ ه بــه دل مــی

گیــرد تــا در زمانــی مناســب از ســاربان انتقــام بگیــرد .نکتــه جالــب ایــن اســت کــه شــتر هــر چقــدر هــم کــه خشــمگین باشــد ،ایــن
ن هــا حملــه کنــد ،احتمــاال شکســت مــی خــورد و
ن هــا دور هــم جمــع شــدهانــد بــه آ 
را مــیدانــد کــه اگــر در زمانــی کــه ســاربا 

موفــق نمــی شــود انتقــام بگیــرد .پــس فقــط بــه چشــمان ســاربان بــا کینــه و خشــم زیــاد چشــم مــی دوزد و بــا صــدای بلنــد نعــره
مــیزنــد .امــا زمانــی کــه شــتر کینــهتــوز ،ســاربان را در بیابــان تنهــا بــه چنــگ آورد ،بــا تمــام خشــم ،از او انتقــام مــیگیــرد تــا جایــی
کــه ممکــن اســت ســاربان حتــی جــان خــود را از دســت بدهــد.

•از یکدیگر می شنویم ۱۰-۵ :دقیقه
این سواالت در مشارکت از نوجوانان پرسیده شود.
 -۱بهترین راه برخورد ،زمانی که کسی در حق شما بدی می کند یا آسیبی به شما می رساند ،چیست؟
 -۲عیسی مسیح وقتی در این شرایط قرار می گرفت ،چگونه برخورد می کرد؟

•یک عمل شجاعانه ۳-۲ :دقیقه
مربــی عزیــز بــه نوجوانــان بگوییــد کــه یــک دقیقــه دعــا کنیــد .اگــر شــخص یــا اشــخاصی هســتند کــه از آنهــا ناراحتــی بــه دل داریــد
و یــا حتــی در فکــر انتقــام از ایشــان هســتید ،نامشــان را بــر روی کاغــذی کــه در ابتــدای جلســه بــه شــما داده شــد (یــا خودتــان
فراهــم نمودیــد) ،یادداشــت نماییــد .محتویــات ایــن کاغــذ را کســی بــه جــز خــود شــما نخواهــد دیــد( .تاکیــد کنیــد کــه بــا مــداد

بنویســند و از خــودکار اســتفاده نکننــد).

•تعلیم ۲۰-۱۵ :دقیقه
بحث و گفتگو:
مربی عزیز ماجرای انکار پطرس را برای نوجوانان تعریف کنید .می توانید از متن زیر استفاده نمایید:
حتمــا تــا کنــون داســتان هــای زیــادی در مــورد پطــرس رســول شــنیده ایــد .او یکــی از معــروف تریــن شــاگردان عیســی مســیح

بــود .یکــی از ســه نفــر شــاگردی کــه همــواره بــا عیســی بودنــد .شــاگردی کــه وقتــی اســتاد مــی خواســت پایــش را در شــام آخــر
بشــوید ،از انجــام ایــن کار امتنــاع کــرد .کســی کــه خداونــد عیســی او را صخــره نامیــد و وعــده داد کــه کلیســایش را بــر وی بنــا

خواهــد نمــود .شــاگردی کــه در لحظــات دردنــاک بــاغ جتســیمانی همــراه عیســی بــود .کســی کــه بــرای نجــات اســتادش دســت

بــه شمشــیر شــد و گــوش راســت خــادم کاهــن اعظــم را بریــد .شــاگردی کــه ادعــا مــی کــرد جانــش را بــرای اســتادش خواهــد داد.
امــا عیســی بــه او گفــت تــا پیــش از بانــگ خــروس ،ســه بــار مــرا انــکار خواهــی کــرد.

وقتــی کــه عیســی مســیح در بــاغ جتســیمانی دســتگیر شــد و بــه جهــت محاکمــه بــه حضــور کاهــن اعظــم بــرده شــد .پطــرس او
را تعقیــب کــرد ،در حیــاط خانــه کاهــن ،در کنــار آتشــی کــه بــا ذغــال روشــن شــده بــود ،افــراد مختلــف از او ســه بــار پرســیدند

کــه آیــا از شــاگردان و همراهــان عیســی نیســت؟ پطــرس هــر ســه بــار ،عیســی مســیح را انــکار کــرد .هنگامــی کــه بــرای بــار ســوم

مســیح را انــکار مــی کــرد بــا خداونــد و اســتاد خویــش رو در رو شــد و هنگامــی کــه بــه چشــمان مســیح مــی نگریســت ،صــدای

بانــگ خــروس بلنــد شــد و پطــرس در حالــی کــه بــه تلخــی میگریســت ،بیــرون رفــت.

از نوجوانــان بخواهیــد کــه تصــور کننــد در چنیــن شــرایطی هســتند ،خودشــان را بــه جــای مســیح تصــور کننــد .شــاگردی کــه بیــش

از ســه ســال در کنــار ایشــان بــوده اســت ،تعلیمــش داده انــد ،در مقابــل چشــمانش معجــزات انجــام داده انــد ،بــا هــم زندگــی
نمــوده انــد ،بــه او اقتــدار معجــزات و آیــات داده انــد.
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اکنــون بــر خــاف ادعایــش ،نــه تنهــا ایشــان را تنهــا گذاشــته اســت ،کــه انکارشــان نمــوده و حتــی بــار ســوم دهــان بــه لعــن کــردن

گشــوده اســت .از نوجوانــان بخواهیــد صادقانــه بگوینــد اگــر بــه جــای عیســی بودنــد ،بــا پطــرس چــه مــی کردنــد؟
(مربی عزیز :در اینجا نوجوانان آزادانه نظرشان را بگویند)
بررسی کالم:

مربــی عزیــز ،نوجوانــان را تشــویق کنیــد کــه اگــر مشــتاق هســتند واکنــش عیســی را بداننــد ،بعــدا بــاب  ۲۱انجیــل یوحنــا را

کامــل مطالعــه کننــد .در ایــن قســمت بهتــر اســت کــه خالصــه ای از اتفاقــات مکتــوب در آیــات  ۱تــا  ۱۴از بــاب  ۲۱یوحنــا را بــرای
نوجوانــان تعریــف نمــوده ،ســپس از یــک نوجــوان (داوطلــب) بخواهیــد آیــات  ۱۵تــا  ۱۹را روخوانــی نمایــد.
ایده اصلی:

محبــت خــدا ،محبتــی بخشــنده اســت .عیســای مســیح بــا زندگــی و مرگــش بــرای مــا سرمشــقی گذاشــت از فیــض و بخشــش.
عیســی مســیح در سراســر زندگــی خــود بــر روی زمیــن شــخصیت بخشــاینده خــدا را بهتــر از هــر شــخص دیگــری بــر مــا آشــکار

مــی کنــد .خدایــی کــه محبــت اســت و محبــت خــود را بــا فــدا کــردن فرزنــد یگانــه خــود بــه مــا ثابــت نمــود ،شــخصیت بخشــاینده
خــود را در مســیح مجســم بــه تصویــر مــی کشــد .عیســی مســیح نــه تنهــا کینــه بــه دل نمــی گیــرد ،بــا پذیــرش پطــرس بــه مــا عمــا
نشــان مــی دهــد کــه بــه راســتی محبــت خــدا ،محبتــی بخشــنده اســت.

نمونه عالی عیسی در بخشیدن پطرس:

مربــی عزیــز :لطفــا ایــن قســمت کــه ایــده اصلــی تعلیــم اســت را چنــد بــار مطالعــه کنیــد و بــا توجــه بــه متــن و دو قدمــی کــه در
اینجــا ارایــه شــده اســت ،ایــن ایــده اصلــی را بــه نوجوانــان انتقــال دهیــد (مــی توانیــد نظــر بــه شــناختی کــه از نوجوانــان داریــد

متــن را اندکــی بســط دهیــد یــا از همیــن متــن اســتفاده نماییــد).

در ایــن آیــات دیدیــم کــه چگونــه مســیح خداونــد ســحرگاهان در کنــار آتشــی کــه بــا ذغــال تهیــه نمــوده بــود ،بــه پطــرس نشــان

داد کــه از او کینــه ای بــه دل نــدارد و ســه بــار او را پذیرفــت .جالــب اســت بدانیــد کــه وقتــی مســیح پــس از تحمــل خیانــت،

رنــج صلیــب ،برخــود گرفتــن تمامــی خشــم پــدر و مــرگ ،از مــردگان قیــام کــرد ،چنــان کــه در انجیــل مرقــس مــی خوانیــم ،بــرای

شــاگردانش پیغامــی فرســتاد .در پیغــام مســیح از میــان شــاگردان و اطرافیــان مســیح ،فقــط نــام یکــی از شــاگردان بــرده مــی شــود
و انــگار ایــن پیغــام تاکیــد ویــژه ای بــر ایــن شــخص دارد .شــاید برایتــان جالــب باشــد کــه ایــن شــخص کســی نیســت جــز پطــرس،
شــاگردی کــه در آخریــن مالقــات مســیح را ســه بــار انــکار نمــود (مربــی عزیــز لطفــا آیــه مرقــس  ۷ : ۱۶را بخوانیــد).

اگــر مســیح چنیــن الگــوی زیبــا و کاملــی از بخشــیدن و کینــه بــه دل نگرفتــن بــرای مــا بــه بــه یــادگار گذاشــته اســت ،از مــا نیــز

انتظــار دارد کــه مــا ماننــد او عمــل کنیــم .امــا ســوال اینجاســت کــه چگونــه مــی توانیــم در چنیــن شــرایطی همچــون مســیح

بخشــنده باشــیم و کینــه بــه دل نگیریــم؟

بــا نگاهــی دقیــق و تامــل بــر داســتان انــکار پطــرس و مالقــات مســیح قیــام کــرده بــا او ،کالم خــدا مــا را بــه دو قــدم عملــی در
راســتای بخشــیدن و کینــه بــه دل نگرفتــن هدایــت مــی کنــد.

قــدم اول :بــا درک درســت از محبــت پایــدار و حقیقــی خــدا یــاد بگیریــم کــه از دیــدگاه خــدا بخشــش و فیــض ،مقــدم بــر کینــه و
انتقــام اســت .عیســی نــه تنهــا بارهــا ایــن مطلــب را تعلیــم داد و بــرای کســانی کــه او را آزار مــی رســاندند ،طلــب بخشــش نمــود،
در همیــن داســتان شــاگرد بــی وفــای خویــش را کــه درســت در مقابــل چشــمانش او را انــکار کــرده بــود ،بخشــید و بــا فیــض نــه
تنهــا او را بخشــید ،کــه او را محبــت نمــود.

قــدم دوم :بــا درک درســت از محبــت پایــدار و حقیقــی خــدا یــاد بگیریــم کــه در بخشــش ،پذیــرش دیگــران ،نکتــه الزامــی اســت.
چنانکــه دیدیــم نــه تنهــا در پیغــام فرشــته کــه بــر شــخص پطــرس تاکیــد داشــت ،مســیح خداونــد در کنــار آتشــی کــه بــا ذغــال
تهیــه نمــوده بــود ،در ســحرگاه ،ســه بــار او را پذیرفــت و کلیســایش را بــه او ســپرد.
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نتیجه گیری:
بــا نــگاه کــردن بــه الگــوی کامــل عیســی مســیح کــه بــه مــا بخشــیده شــده اســت ،در مــی یابیــم کــه از دیــدگاه خــدا بخشــش و
فیــض مقــدم بــر انتقــام و کینــه اســت و بــا درک عمیــق از بخشــش خــدا نســبت بــه خودمــان ،میآموزیــم کــه همانطــور کــه ابتــدا

مســیح مــا را بخشــید مــا نیــز بایســتی همدیگــر را ببخشــیم .آنــگاه بــا اتــکا بــر ایــن اصــل کــه در بخشــش ،پذیــرش دیگــران ،نکتــه
الزامــی اســت ،مــی توانیــم محبــت واقعــی را درک کنیــم .محبتــی کــه بخشــنده اســت ،اهــل انتقــام نیســت و کینــه بــه دل نمــی

گیــرد .پطــرس در نتیجــه دریافــت بخشــش عیســی و پذیرفتــه شــدن توســط او ،در ایمــان خــود اســتوار شــد تــا بــدان حــد کــه در
روایــت هــا مــی خوانیــم همچــون اســتاد خویــش مصلــوب گردیــد و بــا مرگــش مســیح را جــال داد.

بحث و گفتگو:
مربی عزیز این دو سوال را از نوجوانان بپرسید و اجازه دهید آزادانه در این مورد نظراتشان را بیان کنند:
 -۱بــا توجــه بــه نمونــه کامــل بخشــش و فیــض مســیح و دو قــدم بخشــیدن و پذیرفتــن خطــاکاران بــه جــای انتقــام و کینــه ،شــما

فکــر مــی کنیــد در چنیــن مواقعــی مــا بــه عنــوان شــاگردان مســیح چگونــه بایــد برخــورد نمایــم؟

 -۲اکنــون کــه در مــورد بخشــش مســیح و کینــه تــوز نبــودن تفکــر نمودیــم ،مــی خواهیــد بــا آن کاغــذ و نــام هــای روی آن ،چــه
کنیــد؟ اگــر مــی خواهیــد عهــدی تــازه بــا خــدا ببندیــد ،مــی توانیــد از پــاک کــن بــه نشــانه پــاک کــردن کینــه از قلبتــان اســتفاده

کنیــد و آن نــام هــا را از روی کاغــذ پــاک کنیــد.

•آیه برای حفظ کردن  ۲ :دقیقه
بــه نوجوانــان بگوییــد کــه مــی خواهیــم کار جالبــی بــا هــم انجــام دهیــم .کاغــذ هایتــان را کــه احتمــاال بــر روی آنهــا نــام شــخص
یــا اشــخاصی را نوشــته بودیــد و بعــد بــا اســتفاده از پــاک کــن ،آن هــا را پــاک کردیــد برداریــد .آیــه مرقــس  ۲۵:۱۱را بــر روی آن
بنویســید و هــر روز در رازگاهــان آن را بخوانیــد تــا زمانــی کــه ایــن آیــه را از بــر نماییــد.

پــس هــر گاه بــه دعــا میایســتید ،اگــر نســبت بــه کســی چیــزی ب ـهدل داریــد ،او را ببخشــید تــا پــدر شــما نیــز کــه در آســمان
اســت ،خطاهــای شــما را ببخشــاید.

•دعا و پرستش ۸ :تا ۱۰دقیقه
•مرا می پذیری تو
•وقتی دل شکسته

•بازی 15 – 10 :دقیقه
نمایش بداهه
نوجوانــان را بــه گــروه هــای ســه نفــره تقســیم کنیــد و بــه آنهــا  5دقیقــه زمــان بدهیــد کــه یــک نمایــش دو دقیقــه ای ،در مــورد

نکوهــش کینــه بــه دل گرفتــن و اهمیــت محبــت ،آمــاده کننــد (اگــر جلســه در زوم برگــزار مــی گــردد ،مــی توانیــد آنهــا را بــه گــروه

هــای کوچــک ســه نفــره بفرســتید) .ســپس بــه هــر گــروه اجــازه دهیــد نمایــش را اجــرا کنــد .در پایــان نوجوانــان را تشــویق کنیــد و
در صــورت امــکان مــی توانیــد بــه گروهــی کــه بهتریــن نمایــش را اجــرا کــرده اســت ،پــاداش دهیــد.

•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
 - 1در این هفته آیات زیر را بخوانید و در مورد آن ها تفکر و تامل کنید.
متی  ۲۲-۲۱ :۱۸؛ امثال  ۲۴ :۲۶؛ اول یوحنا  ۱۱-۹ :۲و اول یوحنا ۱۵-۱۴ :۳
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 -۲در ایــن هفتــه هــر روز در رازگاهــان ،دل خودتــان را بیازماییــد .اگــر از شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه شــما بــدی کــرده انــد ،چیــزی

بــه دل داریــد ،آنهــا را ببخشــید و فکــر و احساســتان را بــه خــدا بســپارید تــا آنهــا را ترمیــم کنــد .قــدم ایمــان را برداریــد و برایشــان
دعــا کنید.

 -۳اگــر شــخص یــا اشــخاصی را مــی شناســید کــه نیــاز دارنــد از کینــه آزاد شــوند ،در ایــن هفتــه بــا ایشــان صحبــت کنیــد و
از محبــت خــدا بــا ایشــان ســخن بگوییــد .محبــت کینــه بــه دل نمــی گیــرد( .مــی توانیــد از ایــن آیــه در میــان صحبــت هایتــان

استفاده کنید« :و قرضهای ما را ببخش ،چنانکه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم» متی .)۱۲ :۶
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