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درس سوم: پرداخت بها در مسیر قهرمانی 

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 یــک نکتــه قابــل توجــه و جالــب در مــورد خودشــان بــا ســایرین در میــان بگذارنــد.

گپ و گفتگوی خودمانی : 10 دقیقه	 
در این بخش به جهت مرور جلسه گذشته که در مورد پرش از موانع بود، میتوانید چند سوال از قبل طراحی کرده و 

از تعدادی از نوجوانان بپرسید. 

هدف از این سوال و جوابها این است که نوجوانان متوجه اهمیت دروس شده و با آمادگی در جلسه حاضر شوند و 
همینطور قبل از شروع مبحث جدید، درس گذشته برای همه مرور شود. 

در ادامه اگر برکت یا شهادتی از جلسه گذشته وجود دارد که، مطرح کردنش در جمع باعث بنا و تشویق میشود را 
از نوجوانان بشنوید.

حدس زدن موضوع تعلیم	 
نوجوانان را  تشویق کنید تا ویدئو زیر را با دقت ببینند.

ویدئو	 

 سپس از آنان بخواهید که برداشت خودشان از ویدئو را بیان کنند و از این طریق موضوع تعلیم امروز را حدس 
بزنند.

توضیح در مورد ویدئو :

همانطور که در ویدئو دیدید گل برای رسیدن به هدفش ، بهای بسیاری میدهد ، او مکان امن خودش ،که خاک 
باغچه بود را رها کرد و به سختی ریشه هایش را از خاک بیرون آورد . او برای رسیدن به آب و حفظ حیاتش مسیر 

سخت را در پیش گرفت و مانند سایر گلها تسلیم نشده و حاضر شد بها بپردازد.

از یکدیگر می شنویم )پیش درآمدی بر تعلیم( : ۵-۱۰ دقیقه	 
سواالت زیر را نوجوانان پرسیده و سعی کنید که همه نوجوانان در این قسمت مشارکت داشته باشند:

۱- معنی ضرب المثل) هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد( چیست؟ 

۲- بنظر شما بها دادن به چه معناست؟ امروز ما در زندگی برای رسیدن به اهدافمان چه بهایی میتوانیم بپردازیم ؟

۳- آیا اشخاصی را میشناسید که برای رسیدن به هدفشان بها پرداخت کرده باشند؟ 

) هر نوجوان یک شخص متفاوت را مثال بزند(

https://youtube.com/watch?v=6g96aL8mf40
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تعلیم : ۱۵-۲۰ دقیقه	 
مقدمه:

آیا میدانستید که پر بها ترین رشته ها ی ورزشی در المپیک، ورزشهای رزمی هستند؟ 

چــون عــاوه بــر ســختی هایــی کــه ورزشــکاران در ســایر رشــته هــا بــرای آمــاده ســازی خــود ســالها قبــل از شــرکت در 
المپیــک متحمــل میشــوند، مثــل ) تمرینهــای متوالــی، انضبــاط در ســاعتهای خــواب و رژیــم غذایی و ....( ورزشــکاران 
در رشــته هــای رزمــی حتــی در حیــن مســابقه نیــز همچنــان بهــا میپردازنــد. چــرا کــه بــا وارد کــردن ضرباتــی بــه حریــف 

و دفــاع در برابــر حملــه او امتیــاز کســب میکننــد و قطعــا ایــن ضربــات بــا درد همــراه اســت.

یکــی از ورزشــهای رزمــی کــه در المپیــک طرفــدار بســیار دارد، رشــته بوکــس، مشــت زنــی یــا بوکســینگ اســت. 
بوکــس، مبــارزه ای اســت کــه در آن دو نفــر بــا ضربــات مشــت بــا یکدیگــر مبــارزه می کننــد. بوکــس تاریخچــه ای 
طوالنــی در کشــور یونــان دارد. البتــه بوکــس مــدرن در واقــع از کشــور آمریــکا سرچشــمه می گیــرد و یکــی از قویتریــن 
و کارامدتریــن رشــته های ورزشــی اســت. در آمــاده ســازی بــرای مســابقات، بوکســورها، قدرتــی تریــن و ســخت تریــن 
تمرینــات را در دنیــای ورزشــی انجــام مــی دهنــد. بوکســورها بایــد آمادگــی کامــل داشــته باشــند تــا در طــول مــدت 
یــک مســابقه، هــم ضربــه وارد کننــد و هــم متحمــل ضربــه حریــف شــوند. ایــن امــر مســتلزم تمرینــات اســتقامتی 
عضانــی و تمریــن اســتقامت قلبــی عروقــی مــی باشــد. پــس نتیجــه میگیریــم کــه ایــن بهــا دادن هــم قبــل از مســابقه 

و هــم در طــول مــدت یــک مســابقه انجــام میپذیــرد. 

حــال میخواهیــم در عصــر معاصــر قهرمانــی بــه شــما معرفــی کنیــم کــه بــا بهــا دادن در مرحلــه هــای مختلــف زندگــی 
اش بــه هدفــی کــه در نظــر داشــت رســید. 
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نام: دزموند توماس داس

تاریخ تولد: ۷ فوریه ۱۹۱۹

ملیت: آمریکایی

مکان تولد: ویرجینیا آمریکا

پیشه: بهیار ارتش ایاالت متحده آمریکا )جنگ جهانی دوم(

در گذشت: ۲۳ مارچ ۲۰۰۶

افتخارات: دریافت نشان افتخار از دست هری ترومن، سی و سومین رئیس جمهور آمریکا

داســتان زندگــی دزمونــد قهرمانــی کــه بــرای رســیدن بــه هــدف و آرمانهایــش بهایــی بســیار پرداخــت کــرد را بــا هــم 
بررســی میکنیــم.

دزمونــد در یــک خانــواده آمریکایــی متولــد شــد، پــدرش الکلــی بــود، او بارهــا شــاهد مشــاجره پــدر بــا مــادرش بــود و از 
دیــدن ایــن صحنــه بســیار ناراحــت شــده و تصــور میکــرد کــه پــدرش آنهــا را دوســت نــدارد. پانــزده ســال بعــد دزمونــد 
در یکــی از مشــاجره هــای پــدر و مــادرش ) کــه پــدر بــا اســلحه مــادرش را تهدیــد میکنــد(، بــا پــدر خــود درگیــر شــده 
و اســلحه پــدرش را از دســت او میگیــرد ولــی شــلیک نمیکنــد، او در حقیقــت پــدرش را در قلبــش میکشــد و از آن 
بــه بعــد بــا خداونــد عهــد میبنــدد کــه دســت بــه اســلحه نبــرد، دزمونــد در زمــان جنــگ جهانــی دوم تصمیــم میگــرد 
کــه بــه کمــک ارتــش آمریــکا بــرود بــا هــدف اینکــه در قســمت بهیــاری و کمــک بــه زخمیــان خدمــت کنــد، بنابرایــن 
او خانــواده و نامــزدش را رهــا کــرده و بــه دوره آموزشــی میــرود، پــس از پایــان دوره زمانــی کــه فرمانــده از ســربازان 
میخواهــد کــه تمرینــات بــا تفنــگ را آغــاز کننــد، او بــر عهــد خــود بــا خــدا مانــده و تفنــگ بــه دســت نگرفتــه و مــورد 
ــادگان شــبانه ســایر ســربازان او را کتــک میزننــد و تمســخر میکننــد، او  ســرزنش فرمانــده خــود قــرار میگیــرد. در پ
بــه دادگاه نظامــی بــرده میشــود و بازداشــت میشــود و حتــی روز عروســی اش او را آزاد نمیکننــد و عروســی او بهــم 
میخــورد، نامــزدش از او خواهــش میکنــد کــه بــرای آزادی از بازداشــتگاه تفنــگ بــه دســت بگیــرد. ولــی او همچنــان 

بــر ســر هــدف و تصمیــم خــود میمانــد.

خاصــه دزمونــد بهایــی بســیار در ایــن مســیر مــی پــردازد، تــا زمانــی کــه بــا خواســته او موافقــت میکننــد و او را بــه 
عنــوان بهیــار ارتــش و بــدون اســلحه بــه جنــگ میفرســتند. جالــب اســت بدانیــد کــه در بحرانــی تریــن لحظــات جنــگ 
نیــز اســلحه بدســت نمیگیــرد. طــی نبــرد اوکینــاوا در جنــگ جهانــی دوم بــا وجــود شــلیک های بی وقفــه دشــمن، یــک 
تنــه جــان بیــش از ۷۵ نفــر از همرزمانــش را نجــات می دهــد و در نتیجــه موفــق بــه دریافــت مــدال افتخــار از دســتان 

رئیــس جمهــور هــری ترومــن می شــود. فیلــم ســه تیــغ اره ای ســاخته مــل گیبســون، روایــت زندگــی دزمونــد اســت.

دزموند برای وفاداری به عهدی که با خدا بسته بود بهای بسیاری پرداخت کرد.

پیشــنهاد بــه مربــی: بــرای تصویــر ســازی بهتــر پیشــنهاد میکنیــم کــه زمــان ) ۱:۲۳:۱۲ تــا ۱:۲۶:۰۰( فیلــم را از طریــق 
لینــک زیــر بــرای نوجوانــان پخــش کنیــد

فیلم سه تیغ اره ای	 

حــال میخواهیــم در کتــاب مقــدس، قهرمانــی بــه شــما معرفــی کنیــم کــه بــا بهــا دادن در مرحلــه هــای مختلــف زندگــی 
اش بــه وعدهایــی کــه خــدا بــه او داد، رســید.

از نوجوانان بپرسید:

۱-آیا اشخاصی در کتاب مقدس میشناسید که برای رسیدن به وعده ی خدا بها داده باشند؟ 

۲- کدام یک از این شخصیت ها پدر قوم اسرائیل خوانده میشود؟

سازمان ایالم ، کلیه حقوق محفوظ یم باشد 2021 ©
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۳-کمی در مورد وجه تشابه ابراهیم با شخصیت دزموند توضیح دهید؟

بیایید با هم نگاه کلی به زندگی ابراهیم بیاندازیم

نام: ابرام

طول عمر: ۱۷۵ سال

ملیت: کلدانی 

مکان تولد: اور کلده، بین النهرین

پیشه: دامداری، او بسیار ثروتمند بود

افتخارات: پدر قوم یهود 

داســتان زندگــی ابراهیــم، داســتان قهرمانــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه وعــده خــدا بهای بســیاری پرداخــت، همانطور 
کــه در کتــاب پیدایــش بــاب هــای ۱۲ تــا ۲۵ نوشــته شــده اســت.

میخواهیم  بر دو قسمت از زندگی ابراهیم به طور خاص تمرکز کنیم:

۱-صحنه خروج ابراهیم از سرزمینش به فرمان خدا ---< باب ۱۲ پیدایش، آیات ۱تا ۴

۲-صحنه قربانی کردن پسرش اسحاق به فرمان خدا ---> باب ۲۲ پیدایش، آیات ۱تا ۱۹
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خروج ابراهیم از سرزمین پدری اش:

همانطــور کــه خواندیــد ابراهیــم بــه فرمــان خداونــد ســرزمین پــدری اش را تــرک کــرد، ابراهیم شــخصی بســیار ثروتمند 
بــود، او موقعیــت عالــی کــه در ســرزمین اور کلــده داشــت را رهــا کــرده و تصمیــم گرفــت بــه ســرزمینی ناشــناس بــرود، 
قطعــا او پــا بــه ســفری گذاشــت کــه انتهایــش واضــح و شــفاف نبــود، او نمیدانســت بــه کجــا میخواهــد بــرود. قــدم اول 
بهــا دادن بــرای او، تــرک ســرزمینش بــود کــه ابراهیــم ایــن قــدم را بــا قــدرت برداشــت، او هرگــز بــه پشــت ســرش نــگاه 
نکــرد هرچنــد کــه ماننــد غریبــه ایــی در ســرزمین وعــده داده شــده، خانــه بــه دوش گردیــد، نکتــه بســیار زیبــا ایــن 

اســت کــه بهــا دادن او از ســر احتیــاج نبــود، بلکــه او ایــن بهــا را بخاطــر اعتمــادی کــه بــه خــدا داشــت پرداخــت کــرد.

قربانــی کــردن پســرش اســحاق: در ایــن قســمت میخوانیــم کــه ابراهیــم بــار دیگــر بهایــی بســیار ســنگین را میپــردازد 
و از فرمــان خــدا اطاعــت کــرده و حاضــر شــد اســحاق فرزنــد محبوبــش را قربانــی کنــد. زیــرا کــه او میدانســت خداونــد 
وعــده دهنــده ایــی امیــن اســت. او ایمــان داشــت کــه خــدا قــادر اســت مــردگان را زنــده کنــد و میتوانــد اســحاق را از 
مــرگ برگردانــد. در نتیجــه خداونــد در عکــس العمــل ایــن اطاعــت و بهایــی کــه ابراهیــم پرداخــت، اجــازه نــداد اســحاق 
قربانــی شــود. در نهایــت از ابراهیــم نســلی کثیــر همچــون ســتارگان آســمان و بــی شــمار همچــون شــنهای کنــاره دریــا 
پدیــد آمــد و او پــدر قــوم یهــود خوانــده شــده و در کتــاب عبرانیــان بــاب ۱۱بــه عنــوان قهرمــان ایمــان از او یــاد میشــود.

گفتگو:

آیــا شــما تــا بــه امــروز بــرای رســیدن بــه هدفتــان ســرمایه گــذاری کــرده یــا بهایــی پرداختــه ایــد؟ یــا بــه عبارتــی حاضــر 
شــده ایــد بــرای رســیدن بــه هدفتــان از برخــی خواســته هایتــان بگذریــد؟ کمــی توضیــح دهیــد.

تغییر زاویه دید :

آیا میدانید شخصی که مایل نیست در زندگی در مسیر قهرمانی بها بپردازد را چه می نامند؟

بله درست است، راحت طلب!

نســل آدم بــه ســه زمــان گذشــته، حــال و آینــده، تقســیم بنــدی شــده، امــا نســل چهارمــی نیــز وجــود دارد کــه محــدود 
بــه هیــچ زمــان خاصــی نمــی شــود و آن نســل » راحــت طلــب « اســت.

ایــن نســل معتقــد اســت کــه زندگــی خوشــبخت یعنــی بــدون حرکــت، بــدون زحمــت، بــدون دادن بها، بدون احســاس 
مســئولیت و جــواب گویــی و در کوتــاه تریــن زمــان بــه همــه چیــز بایــد رســید. قانــون ایــن افــراد راحــت طلــب بــرای  پیــر 
و جــوان، مــدرن و ســنتی، تحصیــل کــرده و بــی ســواد، زن و مــرد، مرفــه و بــی بضاعــت، شــرقی و غربــی، یکــی اســت 

و درهیــچ نســلی هــم عــوض نمــی شــود.

آنها می گویند:

یک شب بخوابیم در خواب زبان انگلیسی و عائم رانندگی را یاد بگیریم.  

یک پودر بخوریم، یک مرتبه شکم مان بچسبد به ستون فقراتمان، کمر باریک شویم.

یک قرص بخوریم که هر چه بعدش می خوریم اصا دیگر چاق نشویم. 

یک قلوپ شربت بخوریم و تمام روز سوپرمن و بتمن و آیرون من باشیم.

یک موعظه گوش کنیم و همان جا بافاصله همه خصوصیات اخاقی مان تغییر کند.
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بایــد بــه ایــن گونــه افــراد گفــت: دوســت عزیــز در حــال خــواب دیــدن هســتی. لطفــا بیــدار شــــو، لنــگ ظهــر اســت، 
آفتــاب در آمــده، نصــف روز تمــام شــد. مابقــی عمــرت را دریــاب. بــدون کاشــتن هیــچ چیــز ســبز  نمیشــود .

پــس مــا بــرای رســیدن بــه قهرمانــی الزم اســت از مســیر بهــا دادن عبــور کنیــم و راه میــان بــری وجــود نــدارد، قطعــا 
افــراد راحــت طلــب در ایــن مســیر تــاب نمیاورنــد و هیچــگاه بــه خــط پایــان نمیرســند.

اگــر دوســت داریــد در المپیــک زندگــی قهرمــان شــده وبــه خــط پایــان برســید و همچنیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــد 
کــه بــدون بهــا دادن و زحمــت کشــیدن نمیتــوان بــه هــدف رســید، پــس بــه شــما پیشــنهاد میدهیــم تــا:

۱-خود را برای مواجه شدن با سختی ها آماده کنید

همانند دزموند و ابراهیم که در برابر ســختی ها و مشــکاتی که در مســیر قهرمانیشــان  وجود داشــت، ایســتادگی 
کــرده و بهــا بــرای آن را پرداختنــد، امــروزه مــا نیــز خــود را بــرای مواجــه شــدن بــا ســختی هــا آمــاده کنیــم.

بیاییــد ورزشــکاران المپیــک را بیــاد آوریــد. اگــر آنهــا خــود را تحــت انضبــاط ســخت، در رعایــت رژیــم غذایــی، ســاعت 
خــواب و تمرینــات مرتــب قــرار ندهنــد بــه هیــچ عنــوان نمیتواننــد بــه قهرمانــی برســند.

۲-ازخودگذشتگی را تمرین کنید 

ابراهیــم و دزمونــد هــر دو در مســیر بهــا دادن، از خــود گذشــتگی داشــتند. ابراهیــم بــا رهــا کــردن موقعیتــش در 
ســرزمین پــدری و دزمونــد بــا تــرک مــکان امــن زندگــی اش و پیوســتن بــه ارتــش آمریــکا  و قــرار دادن خــود در 

موقعیتــی خطرنــاک، بــه نوعــی از خــود گذشــتگی نشــان دادنــد.

۳-الویت بندی کنید 

فــرض کنیــد کــه هــدف شــما  قبولــی در آزمــون ورودی دانشــگاه اســت و همزمــان شــما عاقــه داریــد کــه نواختــن یــک 
ســاز را بــه صــورت حرفــه ایــی یــاد بگیریــد و همینطــور بــه فکــر کســب در آمــد از طریــق یوتیــوب و تبدیــل شــدن بــه 

یــک یوتیوبــر معــروف هســتید.

قطعــا بایــد بیــن ایــن اهــداف الویــت بنــدی کــرده و هدفــی کــه الویــت اول شــما اســت را بــه صــورت جــدی پیگیــری کنید 
و اجــازه ندهیــد کــه الویــت شــما عــوض شــود. چــون ایــن امــر باعــث ســردرگمی شــما شــده و رســیدن بــه هدفتــان را 
بــه تعویــق میانــدازد. گرچــه شــاید کــم رنــگ شــدن هدفهــای دیگــر برایتــان ســخت اســت ولــی ایــن بهایــی اســت کــه 

بــرای رســیدن بــه هــدف الویــت خــود بیایــد بپردازیــد.

۴- در نهایــت بــه بزرگتریــن و واالتریــن قهرمانــی کــه در طــول تاریــخ ســنگین تریــن بهــا را در جهــت نجــات دنیــا داد 
چشــم بدوزیــد

آن قهرمــان کســی نیســت جــز عیســی مســیح. او قهرمــان و مظهــر کامــل ایمــان اســت کــه بخاطــر هدفــی کــه داشــت 
رنــج صلیــب را تحمــل کــرده و بهایــی بــه ســنگینی جانــش پرداخــت کــرد تــا امــروز مــا بتوانیــم بــا فکــر کــردن بــه او و بــا 

قدرتــی کــه از او میابیــم در المپیــک زندگــی پیــش رویــم و بــه قهرمانــی برســیم.

آیه کلیدی برای حفظ کردن: ۲ دقیقه 	 
هــر یــک از نوجوانــان بــه نوبــت آیــه را از روی کتــاب مقــدس قرائــت کننــد و نوجوانــان دیگــر بــا چشــمهای بســته بــه 

آن آیــه گــوش دهنــد و نفــر بعــد آن را بخوانــد.

آیــا نمی دانیــد کــه در میــدان مســابقه، همــه می دونــد، امـّـا تنهــا یکــی جایــزه را می بــرد؟ پــس شــما چنــان بدویــد کــه 
ببرید.             

۱قرنتیان ۹: ۲۴    
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دعا و پرستش: 8- ۱۰  دقیقه	 
جوانه 	 

نترسم	 

قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
از نوجوانان خود بخواهید که قدمهای عملی زیر را انجام دهند.

۱-هدفهای خود را بر روی کاغذ بنویسد و سپس آنها را الویت بندی کنید.

۲-از خداونــد بخواهیــد کــه شــما را بــرای رســیدن بــه هدفتــان تجهیــز کنــد و در زمانــی کــه وقــت بهــا دادن فــرا میرســد 
شــما راتقویــت کنــد.

۳-بیاییــد بهــا دادن از نظــر مالــی را باهــم تمریــن کنیــم، در طــی هفتــه آینــده هــر روز مقــداری از پــول توجیبــی خــود را 
کنــار بگذاریــد و در پایــان هفتــه بــا مقــدار پــول جمــع شــده ســاندویچی در خانــه تهیــه کنیــد، ســپس آن را بــه فــردی 

نیازمنــد بدهیــد. تجربــه خــود از ایــن نــوع بهــا دادن را در جلســه بعــدی بــا ســایر نوجوانــان درمیــان بگذاریــد.

۴-دو متــن از کتــاب مقــدس را از نظــر بهــا دادن و بهــا نــدادن باهــم مقایســه کــرده و توضیــح دهیــد کــه نتیجــه ایــن 
بهــا دادن و بهــا نــدادن چــه بــوده اســت؟ جلســه آینــده توضیحــات را بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــید.

مرقس ۱۰ : ۱۷ تا ۲۲ )جوان ثروتمند(      لوقا ۱۹: ۱تا ۱۰)زکای خراجیگر(

بازی :

من کیستم با پانتومیم :

این بازی را مربیان انجام دهند و نوجوانان حدس بزنند. 

مربیــان عزیــز چنــد شــخصیت معــروف را انتخــاب کــرده و بــه صــورت پانتومیــم بــرای نوجوانــان اجــرا کنیــد . هــر 
نوجوانــی کــه بیشــترین حــدس را بزنــد برنــده بــازی میباشــد.

بطور مثال:

روبرتو باجو

کریستین رونالدو

رابین هود

https://youtube.com/watch?v=JM-jBX1HC0s
https://youtube.com/watch?v=Sb0eAcXrlTo

