ﻣ
ﻦ
ﮐ
ﯿ
ﺴﺘﻢ ؟

درس اول  :اهمیت

عنوان درس  :من کیستم؟
•خوش آمد گویی 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.

•بازی 20 – 15 :دقیقه
من کیستم؟
رهبــر نوجوانــان  ،آنهــا را بــه دو گــروه تقســیم کــرده و از آنهــا بخواهــد هــر شــخص شــخصیت هــای معــروف دنیــا را بــر
روی برگــه نوشــته و  3خصوصیــت در مــورد آن شــخص انتخــاب شــده بازگــو کنــد و گــروه مقابــل بایــد حــدس بزنــن آن

شــخص کیســت؟ ( در واقــع بــا ایــن بــازی بــه ایــن موضــوع پــی خواهیــم بــرد کــه آیــا هویــت مــا از دیــد دنیــای امــروزی

بــا توجــه بــه ظاهــر مــا یــا شــغل و کارایــی مــا شــناخته میشــه )
مثال :شخص انتخاب شده  :آنجلینا جولی
 :۱این شخص سفیر صلح در دنیا شناخته شده .
 :۲متولد کشور آمریکا است .
 :۳شغل او بازیگری است .
من کیستم؟

•از یکدیگر می شنویم (پیش درآمدی بر تعلیم)  ۱۰-۵ :دقیقه
بــا طــرح چنــد ســوال از نوجوانــان آنهــا را بــرای تعلیــم آمــاده کنیــد ،از آنهــا بخواهیــد بــه ســواالت زیــر جــواب بدهنــد.
بهتــر اســت کــه همــه در پاســخ بــه ســواالت مشــارکت داشــته باشــند.

 -۱چند شخصیت نام ببرید که در دنیا افرادی مشهور و مهم هستند .
(به طور مثال  :لیونل مسی ـ کریستن رونالدو ـ تام کروز و).........
-۲علت اهمیت و ارزش این افراد در جامعه امروزی ما چیست ؟
(به طور مثال :مسی ،بخاطر استعدادی که در بازی فوتبال دارد )
(با پرسیدن این دو سوال نوجوانان را برای شنیدن در رابطه با موضوع اهمیت و ارزش فردی آماده کنید )
جهــت اطــاع مربــی  :بــه یــاد داشــته باشــیم کــه جــوی را در جلســه ایجــاد کنیــم تــا نوجوانــان بتواننــد بــه راحتــی

صحبــت کننــد،و حتــی کســانی کــه صحبــت نمــی کننــد را تشــویق کنیــم تــا در ایــن بحــث و گفتگــو شــرکت کننــد تــا
صــدای آنهــا هــم شــنیده شــود بــرای مثــال ( :اســم یکــی از نوجوانــان کــه صحبــت نمــی کنــد را ببریــد و از او بخواهیــد

تــا در ایــن مــورد نظــرش را بیــان کــن) تــا در ایــن مشــارکت فعالیــت داشــته باشــد.
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•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
همانطــور کــه در ســواالت بــاال متوجــه شــدیم در دنیــای امــروز مــا  ،زمانــی شــخص دارای اهمیــت و ارزش اســت کــه

دارای توانایــی و اســتعداد خاصــی باشــد بــه طــور مثال(خواننــده  ،نویســنده  ،هنرمنــد  ،آشــپز  ،فوتبالیســت یــا ) ...

باشــد .

در دنیــا بــرای بــه دســت آوردن شــهرت  ،اهمیــت و یــا ارزشــمند بــودن از نظــر دیگــران  ،بایــد تــاش کــرد و اســتعداد

هــا و توانایــی هایــی کســب کــرد ویــا دارای ویژگــی هایــی بــود  .بــه طــور کلــی ازنظــر دنیــای امــروزی اهمیــت و ارزش

مــا در خیلــی از مواقــع وابســته بــه وضعیــت ظاهــری مــا و توانایــی هــای ماســت .
پرسش:

از نوجوانــان بخواهیــد  ،شــخصی را تصــور کننــد کــه دارای اضافــه وزن شــدیدی اســت  ،قــد متوســطی دارد  ،دارای
لکنــت زبــان اســت  ،هیــچ اســتعداد و مهارتــی نــدارد و چهــره ای رنــگ پریــده و ناخوشــایندی دارد.

آیا این شخص از نظر شما فردی مهم و با ارزش برای خود و جامعه است؟
دنیــا ارزش و اهمیــت و هویــت مــا را بــا توجــه بــه دارایــی ،اســتعداد  ،و ظاهــر مــا تعییــن میکنــد و در واقــع مــا بــه

خــودی خــود بــدون انجــام دادن کاری خــاص  ،دارای اهمیــت و ارزشــی نیســتیم.

همینطــور ارزشــمند بــودن از نــگاه دنیایــی دارای تاریــخ انقضــا میباشــد و بــا گــذر زمــان ممکــن اســت ارزش کار و
توانایــی مــا کمرنــگ شــود .

پــس بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه معیــار دنیــا بــرای اهمیــت و ارزش دادن بــه مــا  ،بــر حســب کاری اســت کــه انجــام

میدهیــم .

اما نگاه خدا به ما ،کامال متفاوت تراز تعریف دنیا از ماست .
بــا نــگاه کــردن بــه کتــاب پیدایــش بــاب  ۱آیــات ۲۶ـ ۲۸بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه مــا نیــازی بــرای بــه بدســت آوردن
ایــن اهمیــت و ارزش نداریــم  ،بلکــه ایــن خصوصیتــی در ماســت کــه خداونــد از ابتــدای خلقــت و بــا نــوع خلقــت مــا

 ،بــه مــا بخشــیده اســت .

(پیداش  ۲۶:۱آنگاه خدا گفت :انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم).
ما به شباهت خدا و برای ایجاد رابطه با او خلق شدیم
ایــن تصویــری اســت کــه خــدا از ابتــدای خلقــت مــا بــه مــا میدهــد  .مــا اشــخاصی هســتیم کــه بــا اهمیــت خلــق شــدیم

چــرا کــه تنهــا مخلوقاتــی هســتیم کــه بــه شــباهت خــدا و دارای قــدرت تفکــر و تصمیــم گیــری آفریــده شــده ایــم.
برای درک بهتر این موضوع  ،یعنی اهمیت ما از نگاه خدا  ،به کتاب اول سموئیل باب  ۱۶نگاهی کنیم .

در ایــن بــاب داســتان مســح داوود بــرای پادشــاهی بــر اســرائیل توســط ســموئیل نبــی را میبینیــم  .یســا پــدر داوود
دارای هشــت فرزنــد بــود کــه هــر کــدام از ایــن فرزنــدان دارای توانایــی و اســتعداد و یــا ظاهــری خــوب و نیرومنــد بودنــد

و معمولــی تریــن فرزنــد یســا  ،داوودی بــود کــه خــدا او را بــرای پادشــاهی بــر قــوم خــود انتخــاب کــرده بــود .

درســی کــه از ایــن داســتان میگیریــم تائیــدی اســت بــر ارزش و اهمیتــی کــه مــا  ،نــه بــر حســب ظاهــر و توانایــی بلکــه

بــراز ابتــدا و بــر حســب آن هویــت درونــی خــود نــزد خــدا داشــته ایــم.
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آیه کلیدی این داستان  :اول سموئیل باب  ۱۶آیات  ۶و۷
((چــون آمدنــد ،ســموئیل بــر اِلیــاب نگریســت و اندیشــید :بــهیقیــن مســیح خداونداینجــا در حضــور اوســت امــا

خداونــد بــه ســموئیل گفــت :بــه ســیما و قامــت بلنــدش منگــر ،زیــرا او را رد کــردهام .خداونــد همچــون انســان
نمینگــرد؛ انســان بــه ظاهــر مینگــرد ،امــا خداونــد بــه دل)).

کارگروهی:
بــرای درک بهتــر اهمیــت و ارزش مــا نــزد خــدا  ،نوجوانــان را بــه گــروه هــای مختلــف تقســیم کنیــد تــا بــر آیــات زیــر

تعمــق کننــد و بــا یکدیگــر در ایــن رابطــه بخــث و گفتگــو کننــد .
•اشعیا باب۴۳آیه۴

( بخاطر اینکه در نظر خدا ارزشمند و مهم هستیم از ما محافظت خواهد کرد )
•لوقا باب  ۱۲آیه ۷
(ما و هرآنچه در ما هست برای خدا از ازش بسیار برخوردار است)
•متی باب  ۶آیه ۲۶
(چون ما بسیار با ارزش تر از تمام مخلوقات هستیم پس نگرانی در ما جایی ندارد )
•غالطیان باب ۴آیه۷
(چون دارای ارزش و اهمیت هستیم فرزند او خوانده میشویم و وارثین در او هستیم)
پــس مــا بــا هرآنچــه کــه در ماســت نــزد خــدا دارای اهمیــت و ارزش هســتیم و شــناخت درســت از ایــن موضــوع بــه

مــا کمــک خواهــد کــرد تــا ایــن را درک کنیــم کــه  ،بخاطــر اهمیتــی کــه بــرای او داریــم  ،در او دارای اقتــدار هســتیم .
با نگاه دوباره به کتاب پیدایش باب  ۱آیات  ۲۶تا ۲۸به این اقتداری که داریم بیشتر پی میبریم .
پیدایش ۲۸-۲۶ : ۱
و او بــر ماهیــان دریــا و بــر پرنــدگان آســمان و بــر چارپایــان و بــر همــۀ زمیــن و همــۀ خزندگانــی کــه بــر زمیــن میخزنــد،

فرمــان براند.

پس خدا انسان را به صورت خود آفرید،
او را به صورت خدا آفرید؛
ایشان را مرد و زن آفرید.
خــدا ایشــان را برکــت داد ،و خــدا بدیشــان فرمــود« :بــارور و کثیــر شــوید و زمیــن را پــر ســازید و بــر آن تســلط یابیــد.
بــر ماهیــان دریــا و بــر پرنــدگان آســمان و بــر هــر جانــداری کــه بــر زمیــن حرکــت میکنــد ،فرمــان برانیــد
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بــا نــگاه کــردن بــه ایــن آیــات و نــوع خلقــت خــود  ،عــاوه بــر ارزش و اهمیتــی کــه خــدا بــه مــا داده بــه دو بعــد دیگــر
از خــود کــه خــدا بــه مــا بخشــیده نیــز پــی میبریــم .

اول  :او با این آیات به ما یادآور میشود که دارای چه هویتی در او هستیم .
او مــا را بــه شــباهت خــود و بــرای ایجــاد یــک رابطــه نزدیــک بــا خــود آفریــد  ،بــرای خــدا ماهیــت مــا آنطــور کــه هســتیم
پراهمیــت اســت .

وقتــی بــه خــود و هویــت خــود فکــر میکنیــم از دیــد خــدا  ،قــد مــا  ،وزن مــا  ،نــام مــا تحصیــات و کاری کــه انجــام

میدهیــم  ،هویــت مــا را شــکل نمیدهــد .

هویــت مــا در نــوع خلقــت مــا  ،کــه بــه ســیمای او و نزدیــک تریــن و شــبیه تریــن مخلــوق بــه او آفریــده شــدیم ،

خالصــه میشــود.

و با نگاه کردن به کتاب پیدایش باب  3متوجه میشویم که چطور این هویت را شیطان از ما دزدید.
اما ما امروز با درک و شناخت درست از هویت خود به اهمیت و ارزشی که خداوند به ما بخشیده پی میبریم.
و چــون انســان از نظــر خــدا دارای اهمیــت و ارزش اســت ،پــس ایــن اقتــدار بــه او بخشــیده شــد کــه بتوانــد همچــون
او فرمانروایــی کنــد .

امــروز مــا هــم بــا درک درســت از ایــن واقعیــت میتوانیــم بــا اقتــدار در مســیر زندگــی خــود و در تصمیــم گیــری هــای

خــود قــدم برداریــم .

مــا میتوانیــم بــا نــگاه کــردن بــه ایــن واقیعیــت کــه بــرای خــدا ارزشــمند و دارای اهمیــت هســتیم  ،نــه بــا تــرس بلکــه
بــا اقتــداری کــه خــود او بــه مــا بخشــیده بــه پیــش حرکــت کنیــم .

•تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی ۲۰-۱۵ :دقیقه
از نوجــوان بخواهیــد کــه بــر تعلیــم امــروز تعمــق کنــد بــا توجــه بــه آموختــه هــای امــروز تعریــف تــازه ای از دعــا در قالــب
یــک جملــه بــا ســایرین در میــان بگذارنــد.

ما در او اقتدار داریم چون از نظر او مهم و با ارزش هستیم

•قدم عملی ۱۰دقیقه :
از نوجوانان بخواهید که در طول این هفته به این موضوع فکر کنند :
 -۱تــا کنــون در کــدام یــک از قســمت هــای زندگــی خــود احســاس کــم اهمیتــی و کــم ارزشــی کــرده ایــد و بــا تعمــق بــر

آیاتــی کــه گفتــه شــده در دعــا از خداونــد بخواهنــد کــه ارزش حقیقــی تــان را بــر شــما آشــکار کنــد

 -۲اگــر افــرادی در اطــراف شــما هســتند کــه بــا حــس کــم ارزشــی زندگــی میکننــد  ،بــه آنهــا یکــی از ایــن آیــات را کــه
در رابطــه بــا اهمیــت و ارزش مــا نــزد خداســت ،هدیــه بدهیــد.
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•دعا وپرستش ۱۰ - ۸ :دقیقه
•سرود به من هر روزه میگویی
•سرود من فرزند خدا هستم
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