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درس دوم: امنیت   

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: 15 – 20 دقیقه 	 
بازی گروهی نقاشی با چشم بسته 

بــرای انجــام ایــن بــازی تنهــا بــه یــک خــودکار و کاغــذ نیــاز داریــد. یــک ســوژه نــه خیلــی ســخت، بــرای نقاشــی انتخــاب 
کنیــد. مثــاً کشــیدن یــک آدمــک، حــاال بــا دســتمال چشــم طــرف مقابــل را ببندیــد و او بایــد بــا چشــم بســته شــکل 
یــک آدمــک را بکشــد و اجــزای صــورت و بــدن او را در جــای مناســب نقاشــی کنــد. بــا اتجــام ایــن بــازی خواهــی دیــد، 
خیلــی هــم ســاده نیســت و کشــیدن شــکل های بامــزه در هنــگام بســته بــدون چشــم چقــدر شــما را بــه خندیــدن وا 

مــی دارد.

از یکدیگر می شنویم )پیش درآمدی بر تعلیم( : 5-10 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. 

۱- امنیت چیست؟

۲- تا چه اندازه امنیت ما به ثروت، مقام، یا شهرتمان متکی است؟

امنیت به معنای احساس  آرامش ، آسودگی ، وایمنی است. 

احســاس امنیــت دارای اهمیــت و نقــش بســیار حساســی در ابعــاد مختلــف زندگــی انســان اســت. و نیــاز بــه امنیــت 
هــم از قدیمی تریــن و عمیق تریــن نیازهــای انسان هاســت ،  به طــوری  کــه انســان ها در هیــچ برهــه ای از زمــان بــرای 
تامیــن امنیــت خــود بی تفــاوت نبوده انــد و چه بســا هزینه هــای زیــادی را بــرای تأمیــن امنیــت و آرامــش خــود پرداخــت 

کــرده انــد .

ــی  ــه راحت ــد ب ــان بتوانن ــا نوجوان ــم ت ــاد داشــته باشــیم کــه جــوی را در جلســه ایجــاد کنی ــه ی ــی : ب جهــت اطــاع مرب
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.

تعلیم : 15-20 دقیقه
چه می خواهید؟

اولین سئوالی که عیسی مسیح از پیروانش  پرسید این بود، که چه می خواهید؟
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عیسی روی گرداند و دید که از پی او می آیند. ایشان را گفت: »چه می خواهید؟« 

یوحنا ۱: ۳۸

ــاه  ــا شهرتشــان نپرســید . بلکــه از آنهــا مختصــر کوت ــروت ،وی ــاه، ث عیســی مســیح  از پیروانــش در مــورد، خــدا، گن
ــه دنبــال چــه چیــزی هســتیند؟  ــا ب پرســید،که حقیقت

بــا ایــن ســوال ،عیســی مســیح  بــه شــاگردانش ایــن فرصــت را میدهــد تــا قلــب وفکــر خــودرا کنــدوکاش کننــد، تــا 
ببیننــد  در واقــع بــه دنبــال چــه چیــزی در زندگــی خــود هســتند.چه چیــزی بــرای آنهــا داری اهمیــت و ارزش اســت. 

چــه چیــزی امنیــت واقعــی را در مســیر زندگــی آنهــا ایجــاد مــی کنــد ؟

 همــۀ آدم هــا یــک ســری اهــداف و برنامــه هــا در زندگــی دارنــد کــه بــرای رســیدن بــه آن اهــداف و برنامــه هــا تمــام 
تــاش خــود را مــی کنیــد و بعضــی نیــز بــرای رســیدن بــه آن اهــداف و برنامــه حاضــر هســتن دســت بــه هــرکاری بزننــد.
شــاید هیــچ چیــز غــم انگیزتــر از ایــن  نباشــد کــه عمــرو وقــت و زندگیمــان را در جســتجوی هدفــی اشــتباه صــرف کــرده 

باشیم. 

کســانی هســتند کــه تمــام زندگــی شــان را در جســتجوی چیــزی هســتند کــه پیــدا کننــد یــا بخرنــد یــا بــه دســت بیاورنــد 
و بعــد ،مــی فهمنــد  کــه تمــام مســیر را اشــتباه رفتــه و نــه تنهــا چیــزی را کــه در پــی آن بــوده انــد بــه دســت نیــاورده 
انــد بلکــه خــا درونــی آنهــا وســیعتر و تاریــک تــر شــده اســت ونیــاز شــان نیــز برطــرف نشــده اســت. و ایــن خــا  بــه 

آنهــا اجــازه نمــی دهــد تــا بــه ایــن ســوال  پاســخ دهنــد، کــه حقیقتــا  چــه مــی خواهنــد ؟

اکثــر مــا بــه دنبــال اهدافــی هســتیم، تــا آیــن اهــداف را بــه دســت بیاوریــم مثــل  قدرت،ثــروت ، بعضــی وقــت هــا هــم 
اهــداف مــا خــوب هســتن بــه طــور مثــال شــادی، آرامــش  ومهمتــر از همــه ایــن هــا امنیــت اســت ،امنیتــی کــه متزلــزل 
نباشــد و بــا تغییــر شــرایط و موقعیــت از بیــن نــرود وپایــدار و ابــدی باشــد. امــا همیشــه مطمئــن نیســتیم کــه کجــا و 

چطــور آن را پیــدا کنیــم و بدســت بیاوریــم.

امنیــت بــرای همــه مــا بســیار ارزشــمند و لــذت بخــش اســت، هــر فــردی در ایــن دنیــا، ســخت در جســتجوی امنیــت 
و آرامــش درون اســت. 

انســان از حــس ایمنــی و امنیــت لــذت مــی بــرد همانطــور کــه در ابتــدای خلقــت از آن در حضــور خــدا لــذت مــی بــرد 
و در آنجــا تمــام نیــازه هــای او بــراورده مــی شــد.همانطور کــه در کام خداونــد  در پیدایــش  ۱ : ۲۷-۳۰ چنیــن ثبــت 
شــده اســت : پــس خــدا انســان را بــه صــورت خــود آفریــد، او را بــه صــورت خــدا آفریــد؛ ایشــان را مــرد و زن آفریــد. 
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 می کنــد، فرمــان برانیــد.« آنــگاه خــدا 
گفــت: »اینــک همــۀ گیاهــان دانــه دار را کــه بــر روی تمامــی زمیــن اســت و همــۀ درختــان دارای میــوۀ دانــه دار را بــه 
شــما بخشــیدم تــا خــوراک شــما باشــد. و بــه همــۀ وحــوش زمیــن و همــۀ پرنــدگان آســمان و همــۀ خزنــدگانِ روی زمیــن 
کــه جــان در خــود دارنــد، همــۀ گیاهــان ســبز را بــرای خــوردن بخشــیدم.« و چنیــن شــد.. در بــاغ عــدن در حضــور 
خداونــد از آدم و حــوا بــه خوبــی مراقبــت مــی شــد. و تمــام نیــاز هــای آنهــا بــراورده مــی شــد.وآنها بــا خداونــد راه مــی 
رفتنــد و در حضــور خــدا ایمــن و امــن بودنــد. تــا زمانــی کــه متســفانه موقعیــت عالــی آدم و حــوا در بــاغ عــدن بخاطــر 
وعــده فریبنــده و دروغیــن شــیطان و گنــاه از هــم پاشــید و ارتبــاط خــود را بــا خــدا بــه ســبب گنــاه از دســت دادنــد بــا 
از دســت دادن رابطــه خــود بــا خــدا امنیــت خــود را نیــز از دســت دادنــد و تاثیرایــن نــا امنــی  بــر زندگــی فرزنــدان آنهــا 

و نســل بشــر تــا بــه امــروز هــم قابــل مشــاهد اســت.
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دویــدن در پــی ثــروت و قــدرت، وعــده ای اســت کــه امروزهــم شــیطان و ایــن دنیــا بــه افــراد می دهــد بــه ایــن امیــد 
کــه انســان در درون خــود احســاس امنیــت و آرامــش کنــد. بســیاری نیــز بــه مشــروبات الکلــی و حتــی مــواد مخــدر 
متوســل می شــوند تــا بلکــه ســاعاتی را بــدون دغدغــه و اضطــراب  و نگرانــی و در آرامــش و امنیــت ســپری کننــد. امــا 
همــۀ اینهــا چیــزی بــه غیــر از آرامشــی گــذرا و امنیتــی متزلــزل و سســت ارائــه نمی دهنــد. چــه بســا قدرتمندانــی کــه در 
رأس حکومت هــا قــرار دارنــد یک شــبه از تخــت قــدرت بــه زیــر کشــیده شــده و می شــوند. چــه بســا ثروتمندانــی کــه 
یک شــبه تمامــی ثــروت خــود را از کــف می دهنــد ودر نهایــت همــه ایــن هــا باخــود نــا امنــی بزرگــی را ببــار مــی آ ورد.

ایــن نــا امنــی یعنــی وابســتگی بــه چیزهــای فانــی و موقتــی کــه هیــچ گونــه حــق یــا قدرتــی ، مــا بــرای کنتــرل آن هــا 
نداریــم . وقتــی بــه ارزش هــا و روابــط فانــی اعتمــاد مــی کنیــم همیشــه بــا عــدم امنیــت مواجــه هســتیم ،چــرا کــه ایــن 
ارزش هــا و روابــط محکــوم بــه فنــا هســتند . امنیــت کاذبــی کــه دنیــا بــه مــا میدهــد هیــچ تضمینــی نــدارد وهــر آنچــه 
کــه اکنــون داریــم روزی از دســت خواهیــم داد ،ثــروت می توانــد از بیــن بــرود، زیبایــی محــو می شــود، روابــط از هــم 

گســیخته  گــردد، از مــرگ نیــز گریــزی نیســت .

لــذا امنیــت و آرامــش واقعــی را بایــد ورای ایــن زندگــی جســتجو کــرد.  امنیــت و آرامــش  واقعــی هرگــز متزلــزل نمــی 
شــواد و بــا تغییــر شــرایط نیــز پایــدار مــی مانــد کلیــد تجربــه امنیــت واقعــی در زندگــی ایــن اســت کــه خــود را وابســته 

بــه چیزهــای ابــدی بدانیــم و نــه موقتــی کــه هیــچ گونــه کنترلــی بــر آنهــا نداریــم .

 فقــط زمانــی می توانیــم بــا ســختی هــای حتمــی ایــن زندگــی روبــه رو شــویم کــه امنیــت و آرامــش مــا متکــی باشــد بــه 
خــدا و ذات تغییــر  ناپذیــر او ، پــس حــس امنیــت تنهــا منــوط بــه چیــزی اســت کــه ریشــه در ابدیــت دارد. 

هیچ چیز در زندگی انسان ارزشمندتر از امنیت درحضور خدا نیست. امنیتی که ابدی وتغییر ناپذیراست

احساس امنیت خواهی کرد، زیرا که امید داری؛ به اطراف خواهی نگریست، و در امنیت خواهی آرَمید. 

ایوب ۱۱:۱۸

آرامــش و امنیــت  احساســی اســت کــه از درون انســان نشــات میگــرد و عاملیســت  درونــی و نــه بیرونــی، و ارتبــاط  
عمیقــی  بــا رابطــه مــا بــا خــدا دارد . آرامــش و امنیــت در خداونــد چیــزی اســت کــه هــر روزه در دنیــای درون خــود بــه 
آن احتیــاج داریــم تــا بتوانیــم در دل طوفــان هــا و تاریکــی هــای دنیــای بیــرون کــه در حــال گســترش اســت مقاومــت 
کنیــم وچقــدر مهــم مــی باشــد تــا بدانیــم کــه حقیقتــا در زندگــی  بــه دنبــال چــه چیــزی هســتیم .و در نهایــت آرامــش 

و امنیــت مــا تنهــا در زندگــی جاودانــی کــه در مســیح داریــم یافــت مــی شــود.

کیســت کــه مــا را از محبــت مســیح جــدا ســازد؟ ســختی یــا فشــار یــا آزار یــا قحطــی یــا عریانــی یــا خطــر یــا شمشــیر؟ 
ــتاری  ــم و همچــون گوســفندان کُش ــه کام مــرگ می روی ــو ب چنانکــه نوشــته شــده اســت: »مــا همــۀ روز، به خاطــر ت
شــمرده می شــویم.« به عکــس، در همــۀ ایــن امــور مــا برتــر از پیروزمندانیــم، بــه واســطۀ او کــه مــا را محبــت کــرد. 
زیــرا یقیــن دارم کــه نــه مــرگ و نــه زندگــی، نــه فرشــتگان و نــه ریاســتها، نــه چیزهــای حــال و نــه چیزهــای آینــده، نــه 
هیــچ قدرتــی، و نــه بلنــدی و نــه پســتی، و نــه هیــچ چیــز دیگــر در تمامــی خلقــت، قــادر نخواهــد بــود مــا را از محبــت 

خــدا کــه در خداونــد مــا مســیحْ عیســی اســت، جــدا ســازد. 

رومیان ۸ : ۳۵ - ۳۹
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گفتگو :

در رویارویــی بــا موقعیــت هــای و شــرایط ســخت زندگــی چقــدر اجــازه مــی دهیــد تــا آرامــش و امنیــت خــدا هــروزه در 
قلــب و جــان تــان ســاکن شــود؟

چه کاری برای ورود به این آرامش و امنیتی که خدا به شما داده است انجام می دهید؟

تعمقی بر تعلیم و جمله طالیی: 15-20 دقیقه	 
از نوجوانــان بخواهیــد کــه بــر تعلیــم امــروز تعمــق کننــد. بــا توجــه بــه آموختــه هــای امــروز جملــه طایــی خــود را بــا 

ســایرین در میــان بگذارنــد.

احساس امنیت خواهی کرد، زیرا که امید داری؛ به اطراف خواهی نگریست، و در امنیت خواهی آرَمید. 

ایوب ۱۱:۱۸

قدم عملی10 دقیقه : 	 
از نوجوانان بخواهید که در طول این هفته به این موضوع فکر کنند :

۱ - به مواقعی فکر کنید که احساس عدم امنیت کرده اید وبه چیزهای موقتی دل بسته بودید؟ 

رومیــان ۸ : ۳۵ -۳۹ رابخوانیــد وبرخــی از موضوعــات کلــی را کــه در ایــن فهرســت ) مصیبــت، دلتنگی،جفا،قــدرت 
وچیزهــای حــال( آمــده بــا مــوارد خاصــی کــه در زندگــی شــما  وجــود دارد جایگزیــن نماییــد.  ســپس در ایــن مــورد فکــر 
کنیــد کــه بــا تــوکل بــه وعــده خــدا از چــه مقــدار امنیــت بیشــتری مــی توانیــد برخــوردار شــوید و مطمئــن باشــید کــه 

هیچکــدام از مــوارد ذکــر شــده قــادر نیســتند شــما را از محبــت مســیح جــدا ســازد.

دعا وپرستش: ۸ - 10  دقیقه	 
این را دانم که هستی هر دم به یادم	 

تو را می پرستم	 

https://youtu.be/XeA1oda2m2c
https://youtu.be/RFp07N7lgys

