درس دهم :محبت از بدی مسرور نمیشود
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درس دهم :محبت از بدی مرسور منیشود

•خوش آمد گویی  3 :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 این بخش به جهت مرور جلسه گذشته ،میتوانید چند سوال از قبل طراحی کرده و از تعدادی از نوجوانان بپرسید
هــدف از ایــن ســوال و جوابهــا ایــن اســت کــه نوجوانــان متوجــه اهمیــت دروس شــده و بــا آمادگــی در جلســه حاضــر شــوند و
همینطــور قبــل از شــروع مبحــث جدیــد ،درس گذشــته بــرای همــه مــرور شــود.

در ادامــه اگــر برکــت یــا شــهادتی از جلســه گذشــته وجــود دارد کــه مطــرح کردنــش در جمــع باعــث بنــا و تشــویق میشــود را ،از

نوجوانــان بشــنوید.

•حدس زدن موضوع تعلیم 10 :دقیقه
نوجوانــان را تشــویق کنیــد تــا ویدئــو زیــر را بــا دقــت ببیننــد و در انتهــا برداشــت و نظرشــان را در مــورد آن گفتــه و از ایــن طریــق

موضــوع تعلیــم امــروز را حــدس بزننــد.
•ویدئو

•از یکدیگر می شنویم ۱۰-۵ :دقیقه
سواالت زیر را از نوجوانان پرسیده و سعی کنید که همه نوجوانان در این قسمت مشارکت داشته باشند :
1 .وظیفه ما بعنوان یک مسیحی در مقابل بدی ها و خرابی های دنیای پیرامونمان چیست؟
برای درک بهتر از این سوال خودتان را در موقعیت های زیر تصور کرده و عکس العملتان را بگویید:
•در مدرسه متوجه میشوید که یک فرد سال باالیی به شخصی کوچکتر از خودش زورگویی میکند.
•شما با شخصی رو به رو میشوید که در حال آزار رساندن به یک گربه است.
•بــا دوســت صمیمیتــان بــرای پیــک نیــک بــه پــارک رفتــه و بــا افــرادی برخــورد میکنیــد کــه در حــال ریختــن زبالــه در آنجــا
هســتند.

2 .آیــا بــا ایــن جملــه کــه میگویــد( :کاله خــودت را بچســب تــا بــاد نبــرد و فقــط ایــن بــرای موفقیــت در زندگــی کافیســت)
موافقیــد؟ چــرا؟

3 .بنظر شما چه راهکارهایی برای بی تفاوت نبودن وجود دارد؟
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•تعلیم ۲۰-۱۵ :دقیقه

امروز میخواهیم در مورد موضوع بی تفاوتی و راهکارهایی برای بی تفاوت نبودن ،با شما صحبت کنیم.

بــرای درک بهتــر ایــن مســئله کــه چــرا نبایــد نســبت بــه دنیــای پیرامونمــان بــی تفــاوت باشــیم ،داســتانهای زیــر را بــا دقــت بــرای

نوجوانــان تعریــف کنیــد.
پیشنهاد برای مربی :

پیشــنهاد میکنیــم بــرای دخیــل کــردن نوجوانــان در رونــد درک بهتــر تعلیــم ،چنــد ســاعت قبــل از شــروع جلســه ،بــا تعــدادی از

نوجوانــان هماهنــگ کــرده تــا دو داســتان زیــر را در نقــش راوی و ســایر شــخصیت هــا بــه صــورت تئاتــر ،بــرای ســایر نوجوانــان

اجــرا کننــد.

داستان اول :
ببخشید شما خدا هستید ؟
شب کریسمس بود و هوا سرد و برفی.
ف هــای کــف پیــادهرو کــمتــر آزارش
پســرک ،در حالــیکــه پاهــای برهنــهاش را روی بــرف جابـ ه جــا مــیکــرد تــا شــاید ســرمای بــر 

بدهــد ،صورتــش را بــه شیشــه ســرد فروشــگاه چســبانده بــود و بــه داخــل نــگاه مــیکــرد.

م هایــش
در نگاهــش چیــزی مــوج مــیزد ،انــگار کــه بــا نگاهــش ،نداشــتههایــش را از خــدا طلــب مــیکــرد ،مثــل اینکــه بــا چشـ 

آرزو مــیکــرد .خانمــی کــه قصــد ورود بــه فروشــگاه را داشــت ،کمــی مکــث کــرد و نگاهــی بــه پســرک کــه محــو تماشــا بــود

انداخــت و بعــد رفــت و وارد فروشــگاه شــد .چنــد دقیقــه بعــد ،در حالــیکــه یــک جفــت کفــش در دســتانش بــود بیــرون آمــد.

آهای ،آقا پسر!
ش هــا را بــهاو میــداد ،چشــمانش بــرق مــیزد .پســرک بــا
پســرک برگشــت و بــه ســمت خانــم رفــت .وقتــی آن خانــم ،کفــ 

خوشــحالی و بــا صــدای لــرزان پرســید :شــما خــدا هســتید ؟
نه پسرم ،من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
ی دانستم که با خدا نسبتی دارید!
آها ،م 
داستان دوم:
موش

موشی درخانۀ صاحب مزرعه تله موشی را دید .به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد؛
همه گفتند:تله موش مشکل توست ،به ما ربطی ندارد.
ماری در تله افتاد و زن صاحب مزرعه را گزید و زن در بستر بیماری افتاد.
مرغ را سر بریدند و برایش سوپ درست کردند.
گوسفند را سر بریدند و برای عیادت کنندگان
غذا درست کردند.اما زن خوب نشد و از بین رفت.
گاو را سر بریدند و و در مجلس ترحیم به مردم غذا دادند.
در این مدت ،موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و
به مشکلی که به دیگران ربط نداشت،فکر می کرد ...
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از نوجوانان بخواهید که :

nd

خود را در جایگاه شــخصیت های داســتان ( خانم در داســتان اول و مرغ و ســایرین در داســتان دوم ) بگذارند .از انها بپرســید

کــه اگــر شــما در ایــن شــرایط قــرار مــی گرفتیــد اولیــن قدمــی کــه برمــی داشــتید چــه بــود؟
چند تعریف از بی تفاوتی:
بی تفاوت بودن یعنی من اصال برایم مهم نیست که چه بر سر دیگران می اید.
بی تفاوت بودن یعنی من مسوولیت هیچ چیز را به عهده نمیگیرم.

بــی تفاوتــی از نظــر کالم خداونــد نیــز معقولــه منفــی ای میباشــد .در کتــاب مکاشــفه بــاب  ۳آیــه  ۱۵و  ۱۶شــاهد نامــه ایــی
هســتیم کــه بــه کلیســای الئودیکیــه نوشــته شــده اســت .در ایــن کلیســا موجــی از بــی تفاوتــی در بیــن اعضــای کلیســا وجــود
داشــت.

اعمــال تــو را میدانــم؛ میدانــم کــه نــه ســردی و نــه گــرم .و کاش یــا ایــن بــودی یــا آن .امّــا چــون ولرمــی ،نــه گــرم و نــه ســرد،

چیــزی نمانــده کــه تــو را چــون تــف از دهــان بیــرون بینــدازم .مکاشــفه بــاب  ۳آیــه  ۱۵و ۱۶
پس ما به عنوان ایمانداران به کالم خدا باید از بی تفاوتی اجتناب کنیم.
حال میخواهیم از شما دعوت کنیم که سوار قطار محبت شوید.
به قطارمحبت خوش آمدید.

این قطار ما را از مبدأ بی تفاوتی به مقصد مسئولیت پذیری میرساند و ما در سه ایستگاه توقف خواهیم داشت.
ایستگاه اول:
بی تفاوت نبودن نسبت به افکارمان

در واقــع مــا نبایــد نســبت بــه چیزهایــی کــه در فکرمــان اســت بــی تفــاوت باشــیم .یعنــی اجــازه ندهیــم ،هــر فکــری کــه خــارج از

چهــار چــوب کالم خداســت ،وارد ذهــن و افــکار مــا شــود.

خــدا از مــا هــم میخواهــد کــه از نظــر فکــری ،حواســمان بــه خودمــان باشــد و اجــازه ندهیــم کــه افــکار مخــرب و ناشایســت مثــل
(خودخواهــی ،فریــب و  )....کــه همگــی ثمــرات بــی تفاوتــی هســتند وارد افــکار مــا بشــوند.

از نوجوانان بپرسید که :به نظر شما چه افکار ناشایست دیگری ممکن است وارد ذهن ما شود؟
ایستگاه دوم:
بی تفاوت نبودن در زندگی شخصی

در واقــع مــا نبایــد نســبت بــه عملکردمــان در زندگــی شــخصی خــود بــی تفــاوت باشــیم .یعنــی نســبت بــه خانــواده مــان ،نظــم

اتاقمــان ،انتخــاب فیلــم هایــی کــه میبینیــم و بــازی هایــی کــه انجــام مــی دهیــم ،انتخــاب دوســتانمان و  .....بایــد مســئولیت پذیــر

باشــیم .بــا دقــت کافــی مســولیت تمــام ابعــاد زندگــی شــخصی خــود را بــر عهــده بگیریــم.

از نوجوانان بپرسید که :چه مثال های دیگری در مورد این قسمت به ذهنشان میرسد؟
ایستگاه سوم:
بی تفاوت نبودن در جامعه
بهتریــن الگــوی مســئولیت پذیــری نســبت بــه دنیــای اطــراف مــا ،عیســی مســیح اســت .همانطــور کــه در رســاله اول قرنتیــان
بــاب  ۱۳آیــه  ۶میخوانیــم :محبــت از بــدی مســرور نمیشــود بلکــه بــا حقیقــت شــادی میکنــد ( محبــت بــی تفــاوت نیســت) .پــس
عیســی مســیح کــه خــود محبــت اســت بــه هیــچ عنــوان نســبت بــه جامعــه و دنیــای اطرافــش بــی تفــاوت نبــود و در ایــن قســمت

میخواهیــم داســتانی کــه در آن عیســی مســیح نســبت بــه بــدی عکــس العمــل نشــان داد را بررســی کنیــم.

4

از چند نفر از نوجوانان بخواهید که یوحنا باب  ۲آیه  ۱۳تا  ۱۷را بخوانند.
سپس در توضیح این آیات اینطور ادامه دهید:
یکــی از مهــم تریــن قــدم هایــی کــه عیســی مســیح بعــد از ورود بــه اورشــلیم برداشــت ،پــاک ســازی معبــد بــود .در واقــع عیســی
نســبت بــه جامعــه خــود بــی تفــاوت نبــود و تمامــی صرافــان و فروشــندگانی کــه معبــد را بــی حرمــت و ناپــاک کــرده بودنــد ( چــون

معبــد جایــگاه پرســتش خــدا بــود ) را از آنجــا بیــرون انداخــت.
جمع بندی

عیســی میدانســت کــه شــکل معبــد تبدیــل خواهــد شــد ( از یــک مــکان ســنگی بــه قلبهــای گوشــتین ) و مفهــوم معبــد چیــزی
فراتــر از ایــن خواهــد بــود پــس وارد عمــل شــد و بــی تفــاوت نبــود .مــا امــروز بــه عنــوان معبــد یعنــی جایــگاه حضــور خــدا ،نیــاز

هســت یــاد بگیریــم کــه چطــور وارد عمــل شــویم و قلــب و ذهنمــان را از افــکار و رفتــار ناشایســت و بــی تفاوتــی هــا پــاک کنیــم.
بنابرایــن بایــد هــروز بــا خداونــد همــکاری کنیــم تــا بــه واســطه هدایــت روح القــدس در مقابــل ایــن افــکار و رفتــار ناشایســت
ایســتاده و بــی تفــاوت از آنهــا عبــور نکنیــم .

آنوقــت اســت کــه مــی توانیــم در مقابــل ظلــم و بــی عدالتــی نســبت بــه اطرافیــان و طبیعــت و حیوانــات بایســتیم و بــی تفــاوت

نباشــیم .در واقــع ابتــدا بایــد از ایســتگاه اول ( بــی تفــاوت نبــودن نســبت بــه افــکار ) و ایســتگاه دوم ( بــی تفــاوت نبــودن نســبت

بــه زندگــی شــخصی ) عبــور کنیــم تــا بتوانیــم بــه ایســتگاه ســوم ( بــی تفــاوت نبــودن نســبت بــه جامعــه ) رســیده و بــا عبــور از آن
بــه مقصــد مســئولیت پذیــری برســیم.
گفتگو
1 .آیــا در زندگــی شــما شــرایطی وجــود داشــته اســت کــه نســبت بــه آن بــی تفــاوت بــوده ایــد ولــی بــا گذشــت زمــان نســبت بــه
ایــن بــی تفاوتــی احســاس شــرمندگی کــرده باشــید؟ کمــی توضیــح دهیــد.

2 .یــا برعکــس موقعیتــی را توضیــح دهیــد کــه در آن وضعیــت بایــد عکــس العمــل مناســبی از خــود نشــان میدادیــد ،ایــن کار
را کــرده و در نهایــت از عمــل خــود ،احســاس رضایــت داشــته ایــد.

نتیجه گیری
بــا درک درســت از محبــت حقیقــی خــدا در الگــوی عیســی مســیح بیاموزیــم و تمریــن کنیــم کــه چطــور نســبت بــه فکرمــان ،زندگی
شــخصی و دنیــای پیرامونمــان مســئولیت پذیــر بــوده و بــا بــی عدالتــی و گنــاه ســازش نکنیــم.

•آیه برای حفظ کردن  ۲ :دقیقه
هــر یــک از نوجوانــان آیــه را از روی کتــاب مقــدس قرائــت کننــد و نوجوانــان دیگــر بــا چشــمهای بســته بــه آن آیــه گــوش دهنــد و
بــه نوبــت آن را بخواننــد.

«محبت از بدی مسرور نمیشود ،امّا با حقیقت شادی میکند»
 ۱قرنتیان ۶ : ۱۳

•دعا و پرستش ۸ :تا ۱۰دقیقه
•برخیز وقت پرستش اوست
•در قصرهای او داخل شو
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•بازی 15 – 10 :دقیقه
این سواالت رو حتما یاد بگیرید چون اول موجب انحراف ذهن میشود بعد کشف جواب.
 )۱یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط میکند .بازماندگان از سقوط را در کجا دفن میکنند؟
کانادا – آمریکا – هیچکدام
 )۲یک خروس در بام خانهای که شیب دوطرفه دارد ،تخم میگذارد .این تخم از کدام طرف میافتد؟
شمال – جنوب – هیچکدام
ل او بــه رنــگ قرمــز اســت .او در آپارتمانــی یــک طبقــه کــه قرمــز رنــگ اســت،
ی عاشــق رنــگ قرمــز اســت و تمــام وســای 
) ۳خانمـ 
زندگــی میکنــد.

صندلــی و میــز او قرمــز رنــگ اســت .تمــام دیوارهــا و ســقف آپارتمــان قرمــز رنــگ هســتند .کفپــوش آپارتمــان و فرشهــا نیــز قرمــز

رنگ هســتند.

تلویزیون هم قرمز رنگ است .سریع پاسخ دهید که پلههای آپارتمان چه رنگی هستند؟
قرمز – آبی – هیچکدام
پاسخ برای نسخه مربیان
 )۱هیچ کدام .بازماندگان که زنده هستند نیازی به دفن کردن ندارند.
 )۲هیچ کدام.خروس که تخم نمیگذارد!
)۳هیچ کدام.آپارتمان یک طبقه که راه پله ندارد!

•قدم عملی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانان بخواهید که تا هفته آینده قدم عملی زیر را انجام دهند:
1 .طــی هفتــه آینــده چنــد شــخصیت از کتــاب مقــدس را کــه نســبت بــه دنیــای پیرامــون و اطرافیــان خــود بــی تفــاوت نبودنــد
را بیابیــد.

2 .در طــی هفتــه آینــده ســه قــدم عملــی در راســتای هــر ســه ایســتگاه قطــار محبــت کــه آموختیــد برداریــد و در هفتــه آینــده
		
تجربیات خود را در این راستا با دوستانتان در میان بگذارید.
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