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درس اول:
عییس اولویت من
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درس اول: نزد پاهای عیسی

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.

گپ و گفتگوی خودمانی : ۵-۱۰ دقیقه	 
در این بخش از نوجوانان بخواهید که یک کاغذ و قلم آماده کنند و سپس بر روی آن کارهایی که در طول روز انجام 
میدهند را به صورت یک لیست بنویسند. سپس این لیست را از مهمترین تا کم اهمیت ترین، شماره گذاری کنند. 

دقت کنید که این لیست را تا پایان هفته آینده با خود بهمراه داشته باشند. 

حال برای مثال بپرسید که:

 علی جان مهم ترین کاری که انجام دادی چه بوده است و برای انجام آن چقدر وقت گذاشتی؟

 پارمیدا جان آیا این کار را با اشتیاق انجام دادی یا از سر اجبار و وظیفه بود؟

از یکدیگر می شنویم )پیش درآمدی بر تعلیم( : ۵-۱۰ دقیقه	 
بــرای آمــاده شــدن ذهــن نوجوانــان نســبت بــه موضــوع تعلیــم ســواالت زیــر را پرســیده و ســعی کنیــد کــه همــه آنــان در 

ایــن قســمت مشــارکت داشــته باشــند:

۱-به نظر شما معنی اولویت دادن چیست؟ 

۲-مهمترین اولویت شما در زندگی تان چه بوده است؟ چرا؟

۳- چقدر مطمئن هستید که اولین اولویت شما همیشه برای شما ماندگار است؟

۴- آیا فکر میکنید که به تنهایی و فقط با قدرت خودتان میتوانید به همه اولویت هایتان برسید؟

تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه	 
ویدئو: ۱۰ دقیقه

برای درک درست از معنی اولویت ویدئو زیر را برای نوجوانان پخش کنید.

ویدئو	 

همانطــور کــه در ویدئــو مشــاهده کردیــد، متوجــه شــدیم کــه اولویــت بــه چــه معناســت و فهمیدیــم کــه مســیح بایــد اولویت 
زندگــی مــا ایمانــداران باشــد حــال میخواهیــم بــا هــم بررســی کنیــم کــه:

چرا مسیح باید اولویت زندگی ما باشد و اگر مسیح را اولویت قرار ندهیم، چه اتفاقی میوفتد؟

برای رسیدن به جواب این سوال بسیار مهم، به داستانی در کالم خدا مراجعه میکنیم.

https://youtu.be/w8nWdLO2Z_U
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بررسی کالم لوقا ۱۰: ۳۸ تا ۴۲

نوجوانــان را بــه گروهــای چنــد نفــره تقســیم کنیــد و از آنــان بخواهیــد کــه انجیــل لوقــا بــاب ۱۰ آیــات ۳۸ تــا ۴۲ را بــا 
دقــت بخواننــد و ســپس تــالش کننــد کــه جــواب ســوال بــاال را بــر طبــق ایــن متــن بدســت آورده و ســر گــروه هــا بعــد 

از اتمــام مشــارکت، جــواب گــروه خــود را بــا ســایرین در میــان بگذارنــد.

سپس در توضیح این قسمت از کالم خدا اینطور ادامه دهید:

در ایــن داســتان تصویــر دو خواهــر را در کنــار عیســی مــی بینیــم کــه هــر کــدام از آنهــا عکــس العمــل متفاوتــی در 
برابــر عیســی دارنــد.

خواهــر بزرگتــر مارتــا، ســخت مشــغول تــدارک بــرای پذیرایــی از مهمــان هــا و عیســی بــود. دغدغــه او ایــن بــود کــه بــه 
همــه مهمــان هــا خــوش بگــذرد و بــه درســتی مهمانــوازی بکنــد. اولویــت مارتــا خدمــت کــردن بــود، نــه نشســتن کنــار 

عیســی و از او شــنیدن!! 

امــا خواهــر کوچکتــر مریــم، کنــار پاهــای عیســی نشســته بــود و بــه ســخنان عیســی گــوش فــرا میــداد. در حقیقــت 
او بیــن خدمــت کــردن و در کنــار عیســی بــودن، نشســتن کنــار پاهــای عیســی را انتخــاب کــرده و اولویــت خــود را بــه 

بــودن در کنــار عیســی داده بــود.

مارتــا بــا اینکــه خدمــت را اولویــت خــود قــرار داد و جلــب رضایــت مهمــان هــا برایــش بســیار مهــم بــود و در ایــن مســیر 
تــالش زیــادی میکــرد، امــا کامــال مشــخص اســت کــه احســاس خوبــی نــدارد و ایــن حــس در ســوالی کــه از عیســی 

میپرســد مشــهود اســت. در قســمت دوم آیــه ۴۰ مارتــا از عیســی میپرســد: 

سرورم آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا در کار پذیرائی تنها گذاشته است؟

ســوال مارتــا از عیســی را اینطــور میتــوان درک کــرد کــه: ســرورم آیــا تــو را باکــی نیســت کــه خواهــرم خدمــت کــردن را 
اولویــت خــود قــرار نــداده اســت؟

پرسش مارتا عکس سوال مطرح شده در باال است.

جالب است بدانید که پاسخ این سوال در آیه ۴۱ و ۴۲ توسط خود خداوند داده شده است: 

خداونــد جــواب داد: مارتــا! مارتــا! تــو را چیزهــای بســیار نگــران و مضطــرب می کنــد، حــال آنکــه تنهــا یــک چیــز الزم 
اســت؛ و مریــم آن نصیــب بهتــر را برگزیــده، کــه از او بازگرفتــه نخواهــد شــد.

چــه زیبــا خداونــد بــه ایــن ســوال پاســخ داد، مریــم اولویتــی بهتــر را انتخــاب کــرده، پــس خواســت خداونــد عیســی نیــز 
بــرای مــن و شــما ایــن اســت کــه او را قبــل از هــر چیــز در اولویــت اولمــان قــرار دهیــم.

 نکتــه  جالــب و قابــل توجــه ایــن اســت، اولویتــی کــه مریــم انتخــاب کــرده دارای یــک خصوصیــت و ویژگــی خــاص 
میباشــد، آیــا میتوانیــد بــا توجــه بــه آیــات آن را پیــدا کنیــد؟

جــواب: انتخــاب مریــم اولویتــی اســت کــه از او بــاز پــس گرفتــه نمیشــود بــه عبارتــی مانــدگار و جــاودان بــوده و قابــل 
اعتمــاد و قابــل اتکاســت.

منظــور عیســی را اینگونــه نیــز میتــوان برداشــت کــرد کــه در ایــن دنیــا تمامــی اولویــت هــا )حتــی اولویــت هــای خــوب 
ماننــد خدمــت کــردن در کلیســا، ورزش کــردن، درس خوانــدن، هنــر و .... ( بــه جــز او، فانــی و غیــر مانــدگار هســتند. 

آنهــا میتواننــد مــورد تهدیــد قــرار بگیرنــد و از بیــن رفتــه و قابــل اتــکا نمیباشــند. 

چــه بســیار افــراد مشــهوری در ایــن دنیــا هســتند کــه اولویــت هــای فانــی را انتخــاب کردنــد و بــرای انتخــاب خــود تــا بــه 
انتهــا تــالش نمودنــد و بــه هــدف خــود نیــز رســیدند ولــی چــون آن اولویــت هــا غیــر مانــدگار بودنــد نهایتــا، بــه نابــودی 

کشــیده شــده و حتــی آن افــراد بــه نقطــه ای در زندگــی رســیدند کــه دســت بــه خودکشــی زدنــد.
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افــراد مشــهوری ماننــد: هیتلــر، مرلیــن مونــرو، صــادق هدایــت، تختــی و ... چــه بســیار ورزشــکاران معروفــی ماننــد 
محمدعلــی کلــی کــه اولویــت خــود را فقــط بــر ورزش گذاشــت و بــه درجــات بــاال رســید امــا چــون آن اولویــت فانــی و از 
بیــن رفتنــی بــود بــرای او تــا بــه ابــد باقــی نمانــد، محمــد علــی در نهایــت بــه بیمــاری پارکینســون مبتــال شــد یــا روح هللا 
دادشــی بــدن ســاز معــروف ایرانــی کــه تمامــی اولویــت خــود را بــر ســاختن بدنــی زیبــا قــرار دارد و در آخــر بــا ضربــی 
چاقــو در یــک درگیــری از پــا در آمــد. همــه کســانی کــه از آنهــا یــاد شــد بــه جایــی رســیدند کــه اولویتشــان در خطــر 
افتــاد. چــرا کــه ســعی کردنــد بــا اتــکا بــر قــدرت خویــش بــه اولویــت هــای غیــر مانــدگار خــود برســند و از آنجایــی کــه 

اولویتهایشــان فانــی بودنــد، آنهــا را از دســت دادنــد.

امــروزه چــه اولویتهایــی در زندگــی مــا وجــود دارد کــه جــای خداونــد را گرفتــه اســت؟ شــاید تمــام فکــر مــا ســاختن بدنی 
عضلــه ایــی و زیبــا باشــد. شــاید تمــام فکــر مــا بــاال رفتــن تعــداد فالوورهــای اینســتاگرام باشــد. شــاید تمــام هــدف مــا 
پیوســتن بــه گــروه پرســتش باشــد و .... ایــن اهــداف بــد نیســتند، حتــی خدمــت کــردن بــه کلیســا هــدف بســیار خوبــی 
اســت ولــی اگــر جــای خــدا کــه اولویتــی غیــر فانیســت را بگیرنــد، خطرنــاک میشــوند. چــرا کــه مطابــق کالم روزی از مــا 

گرفتــه میشــوند و از اولویــت اصلــی کــه خداســت مــا را دور میکننــد.

)پس علت قرار دادن عیسی در اولویتمان، این است که او اولویتی ماندگار و ابدیست(

سوال:  ما چگونه میتوانیم مسیح را در اولویت زندگیمان قرار دهیم؟

جــواب: بــا وقــت گذاشــتن و برقــراری ارتبــاط بــا او، نشــان میدهیــم کــه مســیح اولیــن اولویــت زندگــی ماســت و ثمــر 
عمیــق شــدن ارتبــاط مــا بــا مســیح، در زندگــی مــا نمایــان میشــود و آن چیــزی نیســت جــز 

۱-شناخت عیسی و صمیمی شدن با او  

۲-شبیه شدن به عیسی 

برای درک بهتر این موضوع از شما  میخواهیم دو نفر را در زندگی خود تصور کنید: 

یکی از دوستان بسیار صمیمتان که هر روز با او در ارتباط هستید. 

 یکی از هم کالسی هایی که با او ارتباط زیادی ندارید.

قطعــا شــما میدانیــد کــه دوســت صمیمیتــان از چــه رنگــی خوشــش مــی ایــد، بــازی مــورد عالقــه او چیســت، خواننــده 
مــورد عالقــه او کیســت و ..... ولــی در مــورد هــم کالســی تــان کــه بــا او رتبــاط زیــادی نداریــد، از عالیــق او هــم اطالعــی 

نخواهید داشــت.

قطعــا بــرای شــما پیــش آمــده کــه در اثــر ارتبــاط هــر روزه بــا دوســت صمیمیتــان، شــخصیت، عالیــق و ســلیقه هــای 
شــما شــبیه هــم میشــود، طــرز لبــاس پوشــیدن، طــرز صحبــت کــردن، مــکان هایــی کــه بــرای تفریــح کــردن انتخــاب 

میکنیــد و ....

 ایــن صمیمیــت و شــبیه شــدن نتیجــه وقــت گذاشــتن و ارتبــاط بــا دوســتتان اســت، پــس در ارتباطمــان بــا عیســی 
نیــز هــر چقــدر وقــت بیشــتری بگذاریــم او را بیشــتر خواهیــم شــناخت و شــبیه او خواهیــم شــد. 

ســوال: آیــا واقعــا بــرای مــا جذابیــت دارد کــه بــا عیســی وارد رابطــه دوســتی شــویم؟ آیــا عیســی یــک شــخص مذهبــی 
بــوده و دوســتی بــا او خســته کننــده و کســل کننــده اســت؟

جــواب: عیســی خالــق تمــام ایــن جهــان اســت، زمانــی کــه مــا بــه ایــن دنیــا نــگاه میکنیــم، میبینیــم کــه چقــدر درون 
ــده  ــا، شــخصیتی خســته کنن ــد خالــق اینه ــوع و جذابیــت وجــود دارد. پــس چطــور میتوان ــن خلقــت هیجــان و تن ای

داشــته باشــد.

سازمان ایالم ، کلیه حقوق محفوظ یم باشد 2021 ©
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گفتگو

چگونه میتوانیم با عیسی وقت بگذاریم و در ارتباطمان با او رشد کنیم؟

مــا از طریــق: ۱- خوانــدن کالم خــدا ، 2-دعــا کــردن، ۳-پرســتش کــردن و ۴- مشــارکت در بــدن او کــه کلیســا اســت 
میتوانیــم در ارتباطمــان بــا عیســی رشــد کنیــم و در شــناخت او عمیــق شــده و بــه شــکل او در آییــم. 

در جلسات پیش رو به این ۴ روش وقت گذاشتن با عیسی میپردازیم

آیه کلیدی برای حفظ کردن: ۲ دقیقه	 
ــه  ــه آن آی ــا چشــمهای بســته ب ــان دیگــر ب ــه را از روی کتــاب مقــدس قرائــت کننــد و نوجوان ــان آی هــر یــک از نوجوان

ــد. ــه نوبــت آن را بخوانن ــد و ب گــوش دهن

پــس نگــران نباشــید و نگوییــد چــه بخوریــم یــا چــه بنوشــیم و یــا چــه بپوشــیم. بلکــه نخســت در پــی پادشــاهی خــدا و 
عدالــت او باشــید، آنــگاه همــۀ اینهــا نیــز بــه شــما عطــا خواهــد شــد.

متی ۶: ۳۱و ۳۳

دعا وپرستش: ۸ - ۱۰  دقیقه	 
جوانه	 

خواهم هر روز با تو راه روم	 

بازی 	 
نقاش نابینا

ــه هــم می نشــینند. نفــر  ــه گروه هــای دو نفــره تقســیم می شــوند و اعضــای هــر گــروه پشــت ب ــازی افــراد ب ــن ب در ای
اول یــک تصویــر و نفــر دوم در هــر گــروه یــک کاغــذ ســفید و یــک قلــم در اختیــار دارنــد. کســی کــه تصویــر در دســت 
اوســت، بایــد بــدون اشــاره  مســتقیم بــه محتــوای تصویــر، آن را بــرای هم گروهــی خــود شــرح دهــد و نفــر دوم آنچــه را 
کــه متوجــه می شــود، روی کاغــذ بکشــد. در پایــان، گروهــی کــه نقاشــی اش بیشــترین شــباهت را بــه تصویــر دارد، 

برنــده خواهــد شــد.

)در بازی به صورت آنالین میتوانید تصویر مورد نظر را برای نوجوان ارسال کنید(

تصاویر پیشنهادی در انتهای این فایل برای شما قرار داده شده.

قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
از نوجوانان بخواهید که تا هفته آینده قدمهای عملی زیر را انجام دهند:

۱-طبــق تعلیــم ایــن هفتــه متوجــه شــدیم کــه عیســی شــخصیتی جــذاب بــرای دوســتی اســت از شــما میخواهیــم کــه 
چنــد داســتان در اناجیــل پیــدا کنیــد کــه جذابیــت شــخصیت مســیح در آن آشــکار اســت؟ و دلیــل ایــن جذابیــت بــه 

نظــر شــما چیســت؟ هفتــه آینــده بــا ســایرین در میــان بگذاریــد.

https://youtu.be/9yzfenSgUCM
https://youtu.be/ZiiZ6QIcLGU
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۲-در ایــن هفتــه بــه لیســتی کــه اول جلســه از کارهــای روزانــه خــود تهیــه کــرده ایــد نــگاه کنیــد، ســپس دعــا کــرده و 
از خداونــد بخواهیــد کــه در تعییــن اولویتهــا بــه شــما کمــک کنــد و اگــر اولویتــی نیــاز بــه تغییــر و جــا بــه جایــی دارد، 

آن را تغییــر داده و جلســه آینــده لیســت جدیــد را بــا خــود بهمــراه داشــته باشــید.

۳-بــرای رســیدن بــه اولویــت لیســت خــود چــه برنامــه ریــزی و قــدم عملــی در نظــر داریــد؟ لطفــا برنامــه خــود را بــا باقــی 
نوجوانــان در جلســه بعــدی در میــان بگذارید.

۴- آیه حفظی این جلسه را بخاطر بسپارید.

۵- خالصــه ایــی از ایــن جلســه را در دفتــر خــود یادداشــت کنیــد تــا در ذهــن شــما ثبــت گــردد. میتوانیــد خالصــه تهیــه 
شــده را در گــروه نوجوانــان بــا ســایرین بــه اشــتراک بگذاریــد.












