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درس پنجم :پایداری تا به خط پایان
•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 ورزش مــورد عالقــه شــان را بــا ســایرین
در میــان بگذارنــد .بطــور مثــال:

پوریا هستم و به فوتبال عالقه مندم.

•گپ و گفتگوی خودمانی  10 :دقیقه
در ابتدای جلسه از نوجوانان بخواهید بدون اینکه جایی را لمس کنند بر روی یک پای خود بایستند و دستان خود

را باز کنند (و یا هر ورزش دیگری که انجام آن نیاز به آمادگی قبلی دارد) رکورد آنها را ثبت کنید و شما هم زمانی را

برای انجام این کار مثال 8دقیقه در نظر بگیرید .در واقع زمانی را در نظر بگیرید که برای انجام دادن آن کمی چالش

وجود داشته باشد با این کار می خواهیم به آنها یادآوری کنیم که بدون داشتن آمادگی قبلی و تحمل فشار ها ،نمی
توان تا به پایان پایدار ماند.

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

کــه همــه در پاســخ بــه ســواالت مشــارکت داشــته باشــند.

 -۱آیــا در ذهنتــان از فیلمهایــی کــه تاکنــون دیــده ایــد یــا زندگــی اطرافیانتــان کســی را مــی شناســید کــه اســطوره اســتقامت

باشــد؟ توضیــح دهید.

 -۲اســتقامت در ذهــن شــما بــه چــه معنــا اســت؟ آیــا بــرای اســتقامت حــد و مــرز خاصــی وجــود دارد؟ نظــر خــود را توضیــح
دهید.

 -۳چه اطالعاتی در مورد دو ماراتن یا دو استقامت دارید؟
جهــت اطــاع مربــی :در دو ماراتــن یــک نقطــه شــروع داریــم و یــک خــط پایــان .رســیدن بــه نقطــه پایــان از نظــر زمانــی
دارای محدودیــت نیســت بلکــه مهــم ایــن اســت ورزشــکار تــا بــه خــط پایــان اســتقامت و پایــداری داشــته باشــد و کســی

کــه در کمتریــن زمــان ممکــن بــه خــط پایــان برســد برنــده خواهــد بــود .در مســابقه ممکــن اســت دونــده بــا مشــکالت و
موانــع بســیاری روبــرو شــود و تنهــا اســتقامت و پایــداری در ایــن مســیر مــی توانــد او را بــه خــط پایــان برســاند.

•تعلیم  ۲۰-۱۵ :دقیقه
یک شخصیت غیرکتاب مقدسی :جیمزکاویزل
آیا کسی بازیگر فیلم مصایب مسیح جیمز کاویزل را میشناسد؟ درباره زندگی او چه می دانید؟
اگر زمان کافی دارید پیشنهاد میکنیم کلیپ زیر را از دقیقه  ۱۰تا به آخر نگاه کنید.
•کلیپ
جیمــز کاویــزل بازیگــر نقــش مصائــب مســیح کــه پیــش از ایــن در فیلمهــای هالیــوودی بــازی مــی کــرد و اســم و رســمی
داشــت در مصاحبــه اش گفتــه اســت او کــه روزی گناهــکار بــوده بــا مســیح مالقــات مــی کنــد و بدیــن شــکل محبــت خــدا

را درک کــرده اســت.
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روزی کــه بــه او پیشــنهاد شــد تــا در فیلــم مصائــب مســیح بــازی کنــد او میدانســت ممکــن اســت کــه بــا قبــول ایــن
نقــش ،دیگــر در دنیــای بازیگــری حرفــه ای هالیــوود مــورد پذیــرش قــرار نگیــرد و او را طــرد کننــد و شــاید دیگــر هیــچ
پیشــنهادی بــرای فیلمهــای درجــه یــک بــه او نشــود و یــا احتمــاال خیلــی از کارگردانــان او را رد خواهنــد کــرد .از آنجــا

کــه فیلــم مصائــب مســیح ضــد سیاســت دنیــای هالیــوود بــود و او از عواقــب طــرد شــدن در دنیــای بازیگــری کامــا
آگاه بــود ،در نهایــت راه درســت را انتخــاب کــرد .او

مــی خواســت بــا ایــن کار و تولیــد شــدن ایــن فیلــم پیــام نجــات

را بــه دیگــران برســاند .کارگــردان فیلــم کــه بــا او هــم دیــد و رویــا بــود در ایــن راه او را بســیار تشــویق کــرد .بــا توجــه بــه

تمــام ســختیهایی کــه در ایــن راه بــود از جملــه بیمــاری قلبــی شــدید او کــه بعــد از فیلــم منجــر بــه عمــل جراحــی قلــب
بــاز شــد و حتــی عفونــت ریــه ،کارگــردان نتوانســت او را از نقــش آفرینــی در ایــن فیلــم منصــرف کنــد .او مشــوقی در
کنــار خــود داشــت تــا دلســردیهاش را بــا او پشــت ســر بگــذارد .ایــن بازیگــر حتــی در حیــن بــازی ،زمانــی کــه کامــا

تصمیــم گرفتــه بــود در ایــن راه تــا پایــان اســتقامت کنــد ،در صحنــه بــه صلیــب کشــیده شــدن دچــار ســانحه در رفتــن
کتــف و برخــورد صاعقــه شــد ،امــا هیــچ چیــز مانــع او نشــد تــا پیــام مســیح را از طریــق بــازی در ایــن فیلــم بــه دیگــران

منتقــل کنــد .جیمــز میدانســت کــه خــدا او را انتخــاب کــرده پــس مــی خواســت تــا مســئولیت خــود را بــه انجــام رســاند

و میدانســت قــدرت خــدا بــا او خواهــد بــود و بــه ایــن قــدرت در خــودش اعتمــاد داشــت .او دیگــر انســان گناهــکار
ســابق نبــود و مــی خواســت اراده خــدا را بــه انجــام برســاند .قطعــا او میدانســت در آینــده بســیاری از افــراد بــا دیــدن
ایــن فیلــم و دیــدن دردهــا و رنجهــای مســیح بــه او ایمــان خواهنــد آورد.

یک شخصیت کتاب مقدسی :پولس باب  ۹اعمال رسوالن
اگر فضای کالس را مناسب دیدید در مورد شناخت نوجوانان در مورد پولس سوال کنید.
پولــس یــا ســولس شــخصی یهــودی بــود ،از زمینــه تندروهــا کــه در اعمــال و آداب شــریعت یهــود بســیار افراطــی

بودنــد ،او در زمــان خــود دارای تحصیــات و اطالعــات باالیــی از دیــن یهــود بــود و بــر آزار رســاندن بــه مســیحیان
تاکیــد داشــت تــا روزی کــه شــخصا خــدا او را مالقــات کــرد .ایــن مالقــات نقطــه شــروع تغییــر رویــه در زندگــی ایمانــی
پولــس بــود .ولــی ایــن پایــان کار در ایمانــش نبــود بلکــه شــروعی ســخت بــود تــا بتوانــد بــه پایــان خــط برســد .وقتــی

پولــس بــه مســیح ایمــان آورد دیگــر از طــرف یهودیــان و فریســیان یــا بهتــر بتــوان گفــت هــم کیشــان قبــل ایمــان خــود

بــه مســیح ،مــورد پذیــرش نبــود و از طرفــی بخاطــر آزاری کــه بــه مســیحیان رســانده بــود در جمــع مســیحیان هــم مــورد
قبــول نبــود .در واقــع او بایــد تصمیــم میگرفــت کــه در کــدام راه بــا اســتقامت و پایــداری جلــو بــرود .او وقتــی دیــد در

میــان یهودیــان کســی خواســتار شــنیدن حقیقــت نیســت ،راه خــود را انتخــاب کــرد و در راهــی کــه بتوانــد بــا پایــداری
تــا بــه پایــان ادامــه دهــد پیــش رفــت .وقتــی زندگــی پولــس را در ادامــه مــی بینیــم ،پولــس بــرای ادامــه دادن در راه
ایمــان بــه یــک مشــوق نیــاز داشــت ،کــه برنابــا کنــار او قــرار گرفــت تــا او بتوانــد در جمــع رســوالن در راه ایمــان بایســتد

و برنابــا بــه او کمــک کــرد و او را تشــویق بــه ادامــه دادن نمــود .همینطــور وقتــی زندگــی پولــس را در اعمــال رســوالن

و حتــی رســاالتی کــه بــه کلیســاها نوشــته مــورد بررســی قــرار میدهیــم ،شــاهد هســتیم کــه پولــس بارهــا از فشــارها
و ســختیها و حتــی ضعفهــای جســمانی خــود صحبــت کــرده اســت ولــی هرگــز بــرای ادامــه دادن دلســرد نشــده و در
تمــام لحظــات ســخت و طاقــت فرســا پایــداری و اســتقامت کــرده اســت .کتــاب دوم قرنتیــان بــاب  ۴آیــات  ۸و ۹کامــا
ایــن شــواهد را نشــان میدهــد ،پولــس در تمــام مراحــل ،چشــمانش بــه مســیح بــود تــا بــه شــباهت او در بیایــد و بــرای

شــبیه شــدن بــه مســیح میدانســت بایــد در رنجهــای مســیح نیــز شــریک باشــد تــا در جــال هــم بــا مســیح شــریک

شــود .پولــس بخاطــر اینکــه دیگــران از مســیح و نجــات او بشــنوند بــا تمــام جــان پایــداری کــرد تــا جایــی کــه حتــی دو

بــار او را سنگســار کردنــد ولــی بازهــم ادامــه داد .مهمتریــن قســمت زندگــی پولــس در راه اســتقامت در ایمــان کــه
بتوانــد تــا پایــان راه بایســتد ایــن بــود کــه پولــس بــه قــدرت خــدا در خــودش و بــه هدایتهــا و حمایتهــای خداونــد بســیار
اعتمــاد داشــت .پولــس تــا پایــان خــط در راه ایمانــش ایســتادگی کــرد و بــا ســعی تمــام در ایــن راه کوشــید.

اما آیا فقط پولس بود که توانست این مسیر را به پایان برساند ؟
در این قسمت این دو شخصیت را که توضیح دادید با دنیای امروز نوجوانان با هم مرتبط سازید.
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خیلی عالی خواهد بود اگر بیوگرافی زیر را از قبل پرینت بگیرید و یا در صفحه زوم به اشتراک بگذارید.
بیوگرافی پولس رسول مسیح

بیوگرافی جیمز کاویزل بازیگر مصایب مسیح

تولد  :قرن یک میالدی

تولد :قرن  ۲۰میالدی

محل تولد :مشرق زمین

محل تولد :مغرب زمین

وضعیت تاهل :مجرد

وضعیت تاهل:متاهل
ماموریت بزرگ :از طریق بازی در فیلم

ماموریت بزرگ :از طریق بشارت و تعلیم مستقیم

مصایــب مســیح

تولد تازه  ۲۰ :قرن بعد از صعود مسیح

تولد تازه :چند سال بعد از صعود مسیح

در واقــع هــدف از ایــن بیوگرافــی ایــن اســت تــا بــه نوجوانــان نشــان دهیــم الزمــه ایســتادگی کــردن قــرار داشــتن در

موقعیــت زمانــی و مکانــی خــاص نیســت(چه در زمــان مســیح چــه  ۲۰قــرن بعــد از تولــد او) .چــه فرقــی میکنــد در
کــدام کشــور بدنیــا آمــده ایــم یــا وابســته بــه کجــای ایــن کــره خاکــی هســتیم و یــا در کــدام موقعیــت اجتماعــی یــا
شــغلی قــرار داریــم ،تنهــا آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه بدانیــم مــی تــوان بــا چشــم دوختــن بــه مظهــر کامــل ایمــان

خــود عیســی مســیح کــه تــا بــه آخــر بــرای انجــام اراده پــدر پایــدار مانــد تــا بــه پایــان اســتقامت کنیــم .ایــن تنهــا بــه
قــدرت روح خــدا امــکان پذیــر اســت .در مشــارکت و صمیمیــت بــا روح القــدس و برداشــتن قــدم هــای عملــی در ایــن

مســیر مــی توانیــم پایــداری را در خــود تقویــت کنیــم.

پولــس ایــن مســابقه را عالــی تمــام کــرد و جیمــز کاویــزل همچنــان در ایــن مســیر در حــال ادامــه دادن اســت امــا مــا
تصمیــم داریــم چطــور در ایــن مســابقه ادامــه دهیــم؟

گفتگو:
حال زمان مباحثه جمعی است تا با طرح سوال ذهن نوجوانان را به چالش بکشید:
-۱از شــنیدن داســتان زندگــی پولــس و جیمــز کاویــزل چــه آموختــه ایــد؟ کــدام قســمت از ایــن داســتان هــا بیشــتر

شــما را بــه چالــش کشــید؟

 -۲نقاط مشترک در زندگینامه این دوشخص را به اختصار بیان کنید؟
-۳آیــا فکــر میکنیــد در کــدام بخــش از زندگــی خــود تــا بحــال میبایســت در مســیر پیــروزی ،اســتقامت بــه خــرج
میدادیــد ولــی کوتاهــی کردید؟تصمیــم شــما بــرای ادامــه دادن یــا شــروع دوبــاره چیســت؟

 ۵کلید اصلی که به ما کمک میکند تا با استقامت به خط پایان برسیم:
 -۱مســیر درســت را انتخــاب کــن :مــا هــر روزه بــا انتخــاب هــای بیشــماری در زندگــی روبــرو هســتیم بــا درک درســت

از اراده خــدا و نقشــه او بــرای مــا و همینطــور بــا مشــورت گرفتــن از او مــی توانیــم مســیر درســت را انتخــاب کنیــم.
 -۲دلسرد مشو :در مسیر درستی که انتخاب کردیم دلسرد نشویم و با قدرت ادامه دهیم.

 -۳مشــوقی هــم رویــا در کنــارت داشــته بــاش :داشــتن مشــوقی روحانــی بــرای زمانهایــی کــه تــوان ادامــه دادن نداریــم

مــا را در ادامــه دادن تــا پایــان خــط ،تشــویق خواهــد کــرد.

 -۴به جلو نگاه کن :در تمام مسیر چشمان خود را به مظهر استقامت بدوزیم و از ادامه دادن باز نایستیم.
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 -۵بــه قــدرت خــدا در خــودت اعتمــاد کــن :در تمــام مســیر حتــی در ســختی و احســاس عجــز بــه یــاد داشــته باشــیم

کــه روح القــدس قــادر اســت بــه مــا قــوت تــازه ببخشــد تــا بــه پایــان پیــش رویــم.
نتیجه:

در کل ایــن  ۵درس در مجموعــه مشــعل داران ایمــان ســعی شــد تــا بــا الگــو گرفتــن از نمونــه هایــی در کتــاب مقــدس

و عصــر امــروز بــه نوجوانــان بیاموزیــم تــا چطــور بــا موانــع و مشــکالت خــود در زندگــی روبــرو شــوند خــود را بــه عنــوان
خلقــت نیکــوی خــدا بــاور داشــته باشــند و بــا از خــود گذشــتگی و پرداخــت بهــا ،بــا شــجاعت و اســتقامت تــا بــه خــط

پایــان بدونــد تــا نــه تنهــا در میــدان زندگــی و ایمــان قهرمــان باشــند بلکــه بــه شــخصیت هــای تاثیــر گــذار و تاریــخ
ســاز تبدیــل شــوند.

•تعمقی در تعلیم و جمله طالیی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانان بخواهید هر یک از آنها یک جمله طالیی برای جمع باتوجه به تعلیم ارایه دهند.

•آیه کلیدی برای حفظ کردن ۲ :دقیقه
عبرانیان باب  ۱۲آیه ۲
چشــمان خــود را بــر قهرمــان و مظهــر کامــل ایمــان یعنــی عیســی بدوزیــم کــه بهخاطــر آن خوشــی کــه پیــش ِ رو

داشــت ،صلیــب را تحمــل کــرد و ننــگ آن را ناچیــز شــمرد و اکنــون بــر جانــب راســت تخــت خــدا نشســته اســت.

•قدمهای عملی ۱۰ :دقیقه
آنها رابا توجه به مباحثی که مطرح کردند هدایت کنید تا:
 -۱ســه شــخصیت از کتــاب مقــدس کــه در راه زندگــی بــا اســتقامت بــه پایــان خــط رســیدند را پیــدا کنیــد و ســه مــورد

کــه چطــور ایســتادگی کردنــد را یادداشــت کنیــد.

 -۲بــا توجــه بــه ایــن مجموعــه تعالیــم کــه آموختیــد ،از مربــی نوجوانــان یــا دوســت روحانــی خــود بخواهیــد تــا بــا هــم

روزهایــی را بــه دعــا و یــا حتــی روزه اختصــاص دهیــد و بــرای نقاطــی کــه فکــر مــی کنیــد بــرای پایــداری در ایمــان بایــد

در شــما تقویــت شــوند دعــا و مشــارکت کنیــد.

 -۳جایــی کــه در ایمــان خــود احســاس ضعــف میکنیــد یــا عواملــی کــه مانــع رشــد شــما در ایمانتــان مــی شــود را

بنویســید و از روح القــدس در دعــا بخواهیــد کــه شــما در آن نقــاط قــوت بخشــد .

•دعا و پرستش ۱۰ -5 :دقیقه
•گر طوفان آید
•نام عیسی قدرتی است بی همتا

•بازی 10 :دقیقه
من کیستم.
۲۰سوالی
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یــک شــخصیت مشــهور امــروزی را انتخــاب کنیــد مثــال (بــرد پیــت› ،جــان سینان،مســی ،کریســتین رونالــدو،

مایــکل جکســون ،ادل ،احمــدی نژاد،ارســطو ،معمولی،قیمــت دورهمــی ،بــروس لــی ،انجلینــا جولــی) و بعــد یکــی
از نوجوانــان را انتخــاب کــرده تــا حــدس بزنــد شــخصیت مــد نظــر شــما چــه کســی اســت .بعــد از هــر پنــج ســوال در
صــورت حــدس نــزدن  ،شــما میتوانیــد راهنمایــی کوچکــی بکنیــد  .نوجوانانــی کــه بــا کمتریــن تعــداد ســوال بتوانــد

حــدس درســتی بزنــد برنــده خواهــد بــود.
هر  ۵سوال یک راهنمایی

راهنمایی ها میتواند به صورت زیر باشد :
مــرد ،ســفید پوســت،بازیگر هالیــوود ،چشــمان رنگــی ۶،تــا بچــه دارد (۴بچــه خــودش ۲بچــه بــه سرپرســتی گرفتــه)
همســر ســابق اش یــک بازیگــر بــود

در یه فیلم با همسرش اشنا شد و ازدواج کرد
و  .......یکی از فیلم هایش آقا و خانوم اسمیت
بردپیت

6

