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سخین با مریب:

شــناخت و یادگیــری در دوره هــای مختلــف ســنی متفــاوت اســت. یــک نــوزاد و نــوگام تنهــا بــا دیــدن بــا 
دنیــای اطــراف خــود آشــنا می شــود و کم کــم ایــن دنیــا بــرای او معنــا پیــدا می کنــد. در دوره ســنی بعدی، 
یــک کــودک نوبــاوه تــازه آمــاده می شــود تــا بــا حقایقــی فراتــر از آنچــه کــه در دنیــای اطــراف خــودش 

اســت آشــنا شــود. 
دوره بعــدی دوره ی نونهالــی اســت. یــک نونهــال بــه خصــوص نونهــال دختــر بــه دلیــل وارد شــدن بــه 
ســن بلــوغ حساســیتش نســبت بــه هویــت خــودش بــاال مــی رود. در همیــن راســتا ســؤاالتی ذهنــش را 
مشــغول می کنــد. ســؤاالتی از قبیــل، مــن چــرا دختــرم؟ مــن اصــاً چــرا بــه ایــن دنیــا آمــدم؟ مــن چــرا در 

ایــن خانــواده و یــا در ایــن کشــور بــه دنیــا آمــدم؟ و ... 
موســی هــم بــه عنــوان یکــی از شــخصیت های کتاب مقــدس از ایــن امــر مســتثنا نیســت. گرچــه در 
هیــچ جایــی از کتاب مقــدس بــه دوران نونهالــی و نوجوانــی موســی اشــاره ای نشــده اســت امــا روحیــه 
خشــن و ضعــف جســمی موســی شــواهدی از روحیــه حســاس او هســتند. مطمئنــاً موســی بــه دلیــل 
جدایــی از خانــواده اش بــا وجــود داشــتن تمــام امکانــات رفاهــی امــا بــا درک هویــت خــود درگیــر بــود، 
ایــن را بــه وضــوح در کتــاب خــروج فصــل ۳ می بینیــم. نونهاالنــی کــه در ایــران و ترکیــه ســاکن هســتند 
بــه دلیــل مشــکات خانوادگــی و جامعــه خیلــی راحــت می تواننــد بــا فــردی مثــل موســی همزادپنــداری 

کنند.
تنهــا زمانــی کــه موســی بــا خــدا ماقــات رو در رو داشــت، توانســت بــه یــک شــناخت تــازه نســبت بــه 
هویــت خــود برســد. در آنجــا او فهمیــد کــه خــدا از خلقــت او نقشــه و هدفــی داشــته اســت و او بیهــوده 
ــا او یــک رابطــه خــاص داشــت و او را منحصــر بــه فــرد عاشــقانه  بــه ایــن دنیــا نیامــده اســت. خــدا ب

دوســت داشــت و محبــت می کــرد.
نونهــاالن در راســتای ایــن جلســه خواهنــد آموخــت کــه داســتان موســی یــک داســتان خــاص و منحصــر 
بــه فــرد اســت. آن هــا همچنیــن می آموزنــد کــه هــر یــک از مــا نیــز داســتانی منحصــر بــه فــرد داریــم. 
شــاید داســتان زندگــی هــر یــک از مــا بــا دیگــری متفــاوت باشــد، امــا همــه ی مــا در یــک نقطــه اشــتراک 
داریــم. ایــن شــباهت و اشــتراک در رابطــه ی مــا بــا خداســت. خــدا هــر یــک از مــا را هدفمنــد آفریــده 
اســت، هــر کــدام از مــا بــرای او خــاص و منحصــر بــه فــرد هســتیم. خــدا می خواهــد بــا هــر یــک از مــا 

جداگانــه یــک رابطــه ی خــاص داشــته باشــد.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول: 
من کیستم؟

زمان: ۳۰ دقیقه

هــدف: خــدا هــر فــردی را خــاص آفریــده اســت. )طراحی 
رنگ، ســایز هر شــخصیت باهم متفاوت اســت(

توضیحات:
ســاخت لِگــو کاغــذی )موسی،ســبد موســی، فرعــون، 

مــادر موســی، خواهــر موســی(
بچه هــا  بــرای  را  لِگــو  آماده ســازی  طرح هــای  قبــل  از 
آمــاده کنیــد. هــر نونهــال بایــد بــا خــود چســب و قیچــی 
داشــته باشــد )طــرح هــای آماده ســازی لِگوهــا را ترجیحــا 

طــرح را روی مقــوا پرینــت بگیریــد(
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد ایــن یــک بــازی اســت کــه 
براســاس آن شــخصیت ها را می ســازیم و هــر کــدام از 
بچه هــا بایــد حــدس بزننــد کــه ایــن شــخصیت ها مربوط 

بــه کــدام داســتان از کتاب مقــدس هســتند.
از بیــن شــماره های زیــر یکــی را  از بچه هــا بخواهیــد 
انتخــاب کننــد. )فقــط شــماره ها را بــرای بچه هــا بخوانیــد 

ــد( ــه آن هــا نگویی و اســم شــخصیت ها را ب

صفحه و شماره ۱ )موسی و سبد موسی(
صفحه و شماره ۲ )خواهر موسی(

صفحه و شماره ۳ )مادر موسی(
صفحه و شماره ۴ )فرعون(

تصاویر کامل شده ی شخصیت ها:
 )لطفــاً تصاویــر کامــل شــده را بــه بچه هــا نشــان ندهیــد 

تــا هیجــان درســت کــردن آن حفــظ شــود(
بعــد از اینکــه بچه هــا شــخصیت های خــود را انتخــاب 
کردند، به آن ها توضیح دهید نحوه درســت کردن این 
لِگوها برگرفته از داســتان لِگوها اســت که اســباب بازی 
آن بــرای تمامــی گروه هــای ســنی اســت و انیمیشــن 
می خواهیــم  مــا  امــروز  امــا  اســت،  موجــود  هــم  آن 
شــخصیت های کتاب مقــدس را بــا اســتفاده از لِگوهــای 

کاغــذی بســازیم. 

خــود  لِگــوی  کــردن  درســت  مشــغول  باهــم  همــه 
براســاس الگوهای داده شــده شــوید و در حین درســت 
ــن  ــد ای ــا می دانی کــردن آن هــا از بچه هــا بپرســید کــه آی
شــخصیت ها براســاس کــدام داســتان از کتاب مقــدس 
بزننــد  حــدس  بچه هــا  همــه  دهیــد  اجــازه  هســتند؟ 
از  کــدام داســتان  بــه  ایــن شــخصیت ها مربــوط  کــه 

اســت. کتاب مقــدس 

)اگــر تعــداد بچه هایــی کــه بــا آن هــا کار می کنیــد کــم 
هســتند لطفــاً باهــم ایــن شــخصیت ها را درســت کنیــد 
بــه طــوری کــه هــر کــس یــک شــخصیت متفــاوت را 
درســت کنــد. اگــر تعــداد بچه هــای کاس شــما بیشــتر 
از تعــداد شــخصیت ها هســتند همــه بچه هــا می تواننــد 
کننــد  درســت  دارنــد  دوســت  کــه  را  هــر شــخصیتی 
امــا مطمئــن باشــید کــه همــه بچه هــا یــک شــخصیت 

متفــاوت را حتمــاً درســت می کنــد(
بــه  بــه قســمت "وارد شــدن  از حــدس بچه هــا  بعــد 

برویــد. کتاب مقــدس"  دنیــای 

ایده دوم: 

تصویر بزرگ 
زمان: ۱۰ دقیقه

هــدف: زندگــی االن مــا تصویــری کوچــک از یــک تصویــر 
بزرگتــر اســت کــه مــا آن را نمی بینیــم.

توضیحــات: از قبــل تصویــر یــک پــازل بهــم ریختــه را 
ــا تــا  بــه بچه هــا نشــان دهیــد و از آن هــا بپرســید کــه آی
بــه حــال پازلــی را تکمیــل کرده انــد؟ آیــا وســط درســت 

کــردن پــازل خســته و کافــه شــده اند؟
ــر کامــل شــده همــان  بعــد از جواب هــای بچه هــا تصوی
پــازل را بــه آن هــا نشــان دهیــد و بــه آن هــا بگوییــد 
ــازل  شــرایطی در زندگــی مــا پیــش می آیــد کــه ماننــد پ
بهــم ریختــه اســت. خیلــی وقت هــا مــا از شــرایط مان 
راضــی نیســتیم و کافــه می شــویم و ترجیــح می دهیــم 
ــه چــه  ــی ب ــر نهای ــم کــه تصوی هــر چــه ســریع تری بدانی
شــکل در می آیــد. امــا اگــر بــه تصویــر کامــل شــده و 
آینــده خــود نــگاه کنیــم خیلــی راحــت می توانیــم شــرایط 
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خــود را تحمــل کنیــم. زندگــی االن مــا تصویــری کوچــک 
ــم. ــر اســت کــه مــا آن را نمی بینی ــر بزرگت از یــک تصوی

کتاب مقــدس  در  را  آیــا شــخصی  بپرســید  بچه هــا  از 
می شناســند کــه او هــم در زمــان خــودش تصویــر بزرگتــر 

را نمی دیــد و شــرایط زندگــی اش خــوب نبــود؟
ــه قســمت "وارد  ــد ب بعــد از اینکــه بچه هــا جــواب دادن

شــدن بــه دنیــای کتاب مقــدس" برویــد.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
داستان زندگی موسی

زمان: ۱۰- ۱۵ دقیقه
هــدف: بــه جــای اینکــه از زبــان معلــم داســتان شــنیده 
می شــود  کشــیده  چالــش  بــه  بچه هــا  ذهــن  شــود، 
تــا خــود داســتانی را کــه شــاید بارهــا شــنیده اند را بــا 

یکدیگــر در میــان بگذارنــد. 
و  تولــد  داســتان  آیــا  بپرســید  بچه هــا  توضیحــات:از 
زندگــی موســی را بــه یــاد می آورنــد؟ از آن هــا بخواهیــد 
ــه صــورت خاصــه تعریــف کننــد.  داســتان موســی را ب
ــد خــود بچه هــا داســتان را تعریــف  ترجیحــاً اجــازه دهی
کننــد، شــما نیــز بــا اســتفاده از نــکات زیــر می توانیــد آن 

را تکمیــل کنیــد.
خانواده موسی در سرزمین مصر زندگی می کردند.

ــا  ــود دســتور داد ت فرعــون کــه حاکــم ســرزمین مصــر ب
همــه کــودکان زیــر ۲ ســال بایــد کشــته شــوند. بــا توجــه 

بــه ایــن حکــم موســی نیــز بایــد کشــته می شــد.
مــادر موســی بــا کمــال تأســف و بــه ناچــار ســبدی از نــی 
درســت کرد و او را در آن ســبد گذاشــته و روی رود نیل 

رهــا کــرد.
دختــر فرعــون موســی را بــر روی آب در کنــار قصــر خــود 

دیــد و او را بــه سرپرســتی قبــول کــرد.
موســی کــه اصــاً قــرار نبــود زنده بمانــد، در قصر فرعون 
مثــل یــک شــاهزاده بــزرگ شــد، زیــرا خــدا خواســته بــود 
کــه موســی متولــد شــود و در آن شــرایط بــد مصــر زنــده 
بمانــد. خــدا بــرای موســی هــدف و نقشــه ای مخصــوص 

داشــت.
در راســتای همیــن هــدف و نقشــه خــدا، موســی بــزرگ 

شــد و یکــی از بزرگتریــن رهبــران قــوم خــودش شــد.

کارگاه اجرایی: 
جوهــر  و  کاغــذ  یــک  کــدام  هــر  بخواهیــد  بچه هــا  از 
اســتامپ یــا رنــگ گــواش بــه همراه خود داشــته باشــند.
ــد و  ــگاه کنن ــه انگشــتان خــود ن ــا ب ــد ت از آن هــا بخواهی
انگشــتان خود را در جوهر زده و روی کاغذ بزنند و این 

کار را بــرای هــر ۱۰ انگشــت خــود انجــام دهنــد.
 در ادامــه از آن هــا بخواهیــد تــا اثــر انگشــتان خــود را 
باهــم مقایســه کننــد. بــه بچه هــا بگوییــد هــر انســانی 
دارای اثــر انگشــت مخصــوص بــه خــودش اســت. بــه 
همیــن خاطــر اســت کــه از اثــر انگشــت در اداره پلیــس، 
بانــک و... بــرای شناســایی افــراد اســتفاده می شــود. 
خــدا اثــر انگشــت هــر انســانی را متمایــز از هــم و دیگــر 

انســان ها آفریــده اســت. 

نتیجه گیری:
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه خــدا هــر کــدام از مــا را 
مثــل اثــر انگشــت مان منحصــر بــه فــرد خلــق کــرده 
اســت و هــر کــدام از مــا را بــه طــور خــاص دوســت دارد. 
خــدا می خواهــد بــا هــر یــک از مــا جداگانــه یــک رابطــه ی 

خــاص داشــته باشــد. 
بچه هــا را دعــوت کنیــد تــا هــر یــک آن هــا بــه صــورت 
جداگانــه و شــخصی لحظاتــی چشــمان خــود را ببندنــد 
ــن کــه آن هــا را  ــرای ای ــد و از او ب ــا خــدا صحبــت کنن و ب
خــاص آفریــده و یــک هــدف خــاص بــرای زندگــی تــک  به 

تــک مــا دارد تشــکر کننــد.
در انتها ســرود زیر را برای بچه ها پخش کنید و جلســه 

خود را به اتمام برســانید.
سرود پرستشی "عشقت عمیقه"

لینک سرود

https://www.youtube.com/watch?v=vOXQmiB-a7U&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=16


6



ه 1
مار

ش
یر 

صو
ت



ه 2
مار

ش
یر 

صو
ت



ه 2
مار

ش
یر 

صو
ه ت

ام
اد



۳ 
اره

شم
یر 

صو
ت



۳ 
اره

شم
یر 

صو
ه ت

ام
اد



۴ 
اره

شم
یر 

صو
ت



۴ 
اره

شم
یر 

صو
ه ت

ام
اد


