
سفر
به لحمبیت 



سفر مجوسیان   

به بیت لحم

گروه سنی:  ۴- ۷ سال
تعلیم: مجوسیان در انتظار مسیحا بودند، این هدف آنها بود و این هدف به آنها کمک کرد تا با پشتکار به 

تحقیقات خودشان ادامه دادند و دست از کار نکشیدند و وقتی ستاره را در آسمان دیدند، با استقامت و پشتکار 
سفر طوالنی را طی کردند، ناامید نشدند و در نهایت به هدف خود رسیدند. 

کاربرد: من هم می توانم با پشتکار در این سفر روحانی به مقصد برسم. 
منبع: متی ۲: ۱- ۱۲ )آیه کلیدی متی ۲: ۹ »تا سرانجام«(

آیه حفظی برای کل مجموعه: امثال ۳: ۵ و ۶ 
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مقدمه:

یــا  �� و  بــا کوله پشــتی ها  کــه حتمــاً  کنیــد  یــادآوری  بــه بچه هــا  قبــل  روز  یــک  از 
چمدان های شــان بــه جلســه بیاینــد و یادشــان نــرود کــه حتمــاً پاسپورت شــان را 

همــراه داشــته باشــند.
هــر یــک از بچه هــا پاسپورت های شــان را بــه بقیــه کالس نشــان دهنــد )بچه هــا  ��

تشــویق می شــوند و می تواننــد از ایده هــای یکدیگــر ایــده بگیرنــد(. 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه هفتــه گذشــته در ایســتگاه ناصــره توقــف داشــتیم  ��

و بعــد همســفر یوســف شــدیم. از بچه هــا بپرســید کــه آیــا همســفر هفتــه گذشــته 
را همــراه خــود دارنــد؟ یوســف هفتــه گذشــته را بــه بچه هــا نشــان دهیــد و از 

داوطلبیــن بخواهیــد کــه بــه ترتیــب توضیــح دهنــد: 
یوسف کجا زندگی می کرد؟ ��
یوسف کجا باید می رفت؟  ��
یوسف با کی باید می رفت؟  ��
یوسف چه چیزی را در چمدانش گذاشت؟ )شجاعت( ��

ــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در  �� زمــان معرفــی ایســتگاه بعــدی رســیده اســت. ب
ایســتگاه امــروز قــرار اســت بــا یــک مســیر طوالنی تــر و ناهموارتــر روبــرو شــویم. 

بــرای معرفــی ایــن مســیر بــا بچه هــا بــازی زیــر را انجــام دهیــد. 

بازی کوه و دره
زمان بازی :  ۵ – ۷ دقیقه

در صورتــی کــه جلســه را اینترنتــی برگــزار می کنیــد، بــه بچه هــا وقــت بدهیــد تــا  ��
برونــد و چنــد عــدد بالــش و کوســن بــا خــود بیاورنــد. در غیــر اینصــورت، بــرای 
جلســه حضــوری بالش هایــی را بــر روی زمیــن بگذاریــد و بــازی را شــروع کنیــد. 

ــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه هــر بالــش یــک کــوه اســت و جاهایــی کــه بالــش  �� ب
گذاشــته نشــده اســت دره اســت. دره خیلــی خطرنــاک هســت و مــا بایــد مواظــب 

باشــیم تــا در دره نیفتیــم. 
بــه  �� را  پاسپورت شــان  بردارنــد،  را  چمدان شــان  یــا  و  کوله پشــتی  بایــد  بچه هــا 

دســت بگیرنــد و آمــاده ســفر شــوند. 
موسیقی  هیجان انگیزی را بگذارید و سفر را شروع کنید.  ��

در صورتی که جلسه حضوری برگزار می شود، بچه ها می توانند به نوبت این بازی را انجام دهند و یا 
اگر تعداد بچه ها زیاد است، گروه بندی کنید و نماینده هر گروه باید به این سفر برود

و بقیه بچه ها باید او را تشویق کنند

معرفی دومین ایستگاه و همسفر این هفته

ــر روی  �� ــد کــه ایســتگاه امــروز در شــهر همــدان اســت. ب ــه بچه هــا توضیــح دهی ب
ــد.  ــدا کنی ــا بچه هــا همــدان را پی نقشــه ب

)این ایستگاه، یک ایستگاه خیالی است. در هیچ جا نیامده  است که مجوسیان دقیقاً از کجا 
سفر شان را شروع کرده اند. اما همانطور که می دانیم مغان یا در برخی ترجمه ها مجوسیان، از نژاد 
مادیان و ایرانیان قدیم بودند. آنان مردان حکیمی بودند که به علوم بسیاری از جمله ستاره شناسی 
واقف بودند. بر همین اسناد شهری که انتخاب کردیم همدان است که زمانی پایتخت ایران و مرکز 

تمدن و علم و دانش بود.(

ســه جعبــه یکســان را انتخــاب کــرده، روی هــر جعبــه یــک شــکل هندســی قــرار  ��
دهیــد: دایــره، مثلــث و مربــع. فرصــت مناســبی اســت کــه ایــن اشــکال را بــه 
بچه هــا معرفــی کنیــد، اســم هــر شــکل را بگوییــد و بخواهیــد کــه بچه هــا یکــی از 

اشــکالی را کــه بیشــتر دوســت دارنــد انتخــاب کننــد.

)خیلی مهم است که در طی این جلسات با وجود اهمیت هدف اصلی که تعالیم کتاب مقدس است، 
بچه ها مهارت هایی را نیز بیاموزند(. 
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ایــن  �� برنــده اســت و در آن همســفر  بیــاورد، جعبــه  جعبــه ای کــه رأی بیشــتر 
ــوان پیــدا کــرد )البتــه بــدون اینکــه بچه هــا بداننــد بایســتی در هــر  هفتــه را می ت
جعبــه یــک شــتر باشــد کــه در هــر صــورت، هــر جعبــه ای کــه انتخــاب شــد در آن 

شــخصیت امــروز پیــدا می شــود.( 
شــخصیت ایــن هفتــه شــتر اســت. می توانیــد در صــورت امــکان از یــک عروســک  ��

شــتر کــه دهانــش را می تــوان بــا دســت حرکــت داد اســتفاده کنیــد و یــا یــک 
کاردســتی بــه صــورت شــتر درســت کنیــد و داســتان را از زبــان شــتر تعریــف کنیــد. 

ایده برای درست کردن شتر:
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داستان کتاب مقدس

با همسفر این ایستگاه بیشتر آشنا شویم:
نامی برای شتر با بچه ها انتخاب کنید. ��
شتر شروع به صحبت می کند و خودش را معرفی می کند: ��

من حیوانی هستم که دست ندارم اما چهار تا پای بلند دارم.  ��
من نسبت به بقیه حیوانات بلندترین مژه ها را دارم.  ��
من و بقیه دوستانم می توانیم ۴۰ تا ۵۰ سال زندگی  کنیم. ��
خــوب حــاال بیاییــد ماجــرای ســفر مــن و ۶ تــا از دوســتانم بــه بیت لحــم را  ��

بشــنوید.
بیت لحــم  بــه  ســفرش  و  بــا مجوســیان  آشــنایی اش  دربــاره  شــتر  قســمت  ایــن  در 
داســتانی را تعریــف می کنــد. متــن داســتان را بــر اســاس متــی ۲: ۱- ۱۲ )آیــه کلیــدی 

متــی ۲: ۹ »تــا ســرانجام«( بنویســید. 

 نکاتی را که در زیر در اختیار شما می گذاریم برای اطالعات شخصی خود مربی می باشد. اما دقت 
شود که به زبان ساده این تعالیم در داستان گنجانده شود: 

مغان )یا همان مجوسیان( مردانی غیریهودی بودند و از شرق، و به احتمال زیاد از سرزمین داریوش 
می آمدند. این مردان، طبعاً با کتب یهودیان و نبوت هایی که در قرون گذشته در مورد آمدن مسیحای 

موعود شده بود آشنایی داشتند  )اعداد ۲۴: ۱۷، دانیال ۷: ۲۷، دانیال ۶: ۲۶-۲۸، اشعیا ۶۰: ۵ و ۶( 
و انتظار او را می کشیدند. به همین جهت، به هنگام تولد عیسی ستارۀ او را شناختند و دانستند که 

این نبوت ها به انجام رسیده است.

نکاتی که حتماً باید در این داستان از زبان شتر به ترتیب به آنها اشاره شود:
بیت لحــم:  �� بــه  ســفر  در  نقلیــه  وســیله  به عنــوان  شــتر  انتخــاب  دلیــل 

دشــوار  مســیرهای  در  شــتر  سخت کوشــی 
معرفی مسافرین: سه مرد حکیم ��
مبدأ سفر مجوسیان: ایران ��

دلیل انتظار مجوسیان: نبوت های انبیای عهدعتیق ��
وســایلی کــه همــراه خــود داشــتند: عــالوه بــر وســایل اولیــه ســفر از قبیــل  ��

آب و غــذای کافــی، مجوســیان بــا خــود هدایایــی بــرای عیســی داشــتند تــا از 
ایــن طریــق احتــرام و شــادی خــود را بــه عیســی تقدیــم کننــد. امــا مهم تــر از 
همــه ایــن وســایل مجوســیان پشــتکار را به عنــوان توشــه همــراه خــود داشــتند. 
آنهــا در نتیجــه صبــر و ناامیــد نشــدن، ســرانجام توانســتند ســتاره بیت لحــم را 
در آســمان ببیننــد، پــس می دانســتند بــرای ادامــه راه نیــز بایــد ســخت کوش، 

صبــور و شــجاع باشــند. 
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کاربرد

از بچه ها بپرسید که چه چیز مهمی از خاطره شتر یاد گرفتند؟ ��
از بچه هــا بپرســید کــه ســخت ترین کاری کــه تــا بــه حــال بایــد انجــام داده انــد چــه  ��

بــوده اســت؟ 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه امــروز می خواهیــم یــک کار ســخت بــا هــم انجــام  ��

دهیــم. 
هــر یــک از بچه هــا بایســتی یــک کاغــذ و مــداد رنگــی بــا خــود داشــته باشــند. از  ��

بچه هــا بخواهیــد کــه بــر روی صندلــی بنشــینند و کاغــذ را زیــر پای شــان بگذارنــد. 
)در صورتی که جلسه ساختمانی برگزاری می شود، در ابتدا از بچه ها بخواهید که کفش و 

جوراب های شان را در بیاورند(. 
بــه بچه هــا روش کشــیدن یــک ســتاره را تعلیــم دهیــد. بعــد بــه آنهــا توضیــح دهیــد  ��

کــه قــرار اســت امــروز بجــای اســتفاده از دســت، بــا پاهای مــان نقاشــی بکشــیم. 
ــا  �� ــا مــداد رنگــی را الی انگشــت پای شــان بگذارنــد و ب بچه هــا بایــد ســعی کنــن ت

پای شــان نقاشــی یــک ســتاره را بــر روی کاغــذ بکشــند. بــه احتمــال زیــاد ایــن 
کار خیلــی بــرای آنهــا ســخت خواهــد بــود. امــا بایــد آنقــدر تــالش کننــد تــا موفــق 
شــوند. موســیقی هیجان انگیــزی را پخــش کنیــد و در طــی انجــام ایــن بــازی، 

بچه هــا را بــا صــدای بلنــد و شــاد و کــف زدن تشــویق کنیــد. 
از بچه هــا بخواهیــد کــه نقاشی های شــان را بــه کالس نشــان دهنــد. بــه احتمــال  ��

زیــاد، اکثــر نقاشــی ها تمیــز نیســت. بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه آفریــن کــه 
همــه بــه هدف شــان کــه کشــیدن یــک ســتاره بــود رســیدند، شــاید اگــر بــا دســت 
می کشــیدند می توانســتند ســتاره تمیــز و زیبایــی تحویــل دهنــد، امــا در اینجــا 
مهــم ایــن اســت کــه بچه هــا بــا وجــود ســختی کار، تمــام تــالش خــود را را کردنــد 
تــا بــه هــدف برســند و ایــن تــالش مهــم بــود. بچه هــا اینگونــه مفهــوم تــالش 
و پشــتکار را عملــی یــاد می گیرنــد. پشــتکار یعنــی کاری را بــا وجــود ســختی و 

موانــع، تــا بــه آخــر ادامــه دادن!

خدا به دنبال موفقیت ما نیست، بلکه تالش ما برای او اهمیت دارد. 
مادر ترزا

نتیجه گیری
زمان: ۱۰ دقیقه 

از بچه هــا بخواهیــد هــر کــدام در مــورد تجربه شــان در مــورد کشــیدن نقاشــی بــا  ��
پــا بــا بقیــه کالس صحبــت کننــد. از آنهــا بپرســید کــه چــه احساســی دارنــد کــه تــا 

بــه آخــر نقاشــی را تمــام کردنــد؟ 
در مــورد مجوســیان و احســاس آنهــا زمانــی کــه بــا عیســی در بیت لحــم مالقــات  ��

کردنــد صحبــت کنیــد. 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در کتاب مقــدس می خوانیــم کــه مــا هــم یــک روز  ��

عیســی را از نزدیــک خواهیــم دیــد و مثــل مجوســیان می توانیــم هدایای مــان را 
بــه عیســی دهیــم. از بچه هــا بپرســید: آیــا شــما هــم دوســت داریــد کــه یــک روز 

از نزدیــک عیســی را ببینیــد؟ 
بــرای دیــدن عیســی از نزدیــک مــا هــم بایــد مثــل مجوســیان چنــد تــا کار رو انجــام  ��

بدیم: صبر داشــته باشــیم  -  منتظر باشــیم  - پشــتکار داشــته باشــیم )اگر طول 
کشــید زود خســته و ناامید نشــویم(

از بچه هــا بخواهیــد کــه نقاشــی ستاره شــان را تــا کــرده و داخــل کوله پشــتی و یــا  ��
ــد در زندگــی  ــادآور تالشــی هســت کــه بای ــن نقاشــی ی ــد. ای چمدان شــان بگذارن
بــرای رســیدن بــه اهداف شــان داشــته باشــند. در طــی ایــن هفتــه و انجــام پــروژه 
از  هــر گاه خســته و دلســرد می شــوند می تواننــد یوســف و نقاشــی ســتاره را 
چمدان شــان بیــرون آورنــد و بــه یــاد آورنــد کــه بــرای ادامــه ســفر و رســیدن بــه 

بیت لحــم احتیــاج بــه دو توشــه مهــم یعنــی شــجاعت و پشــتکار دارنــد. 

آیه حفظی: 
 با بچه ها امثال ۳: ۵ و ۶ را بخواهید. 

با تمامِ دِل خود بر خداوند توکل کن، و بر عقل خویش تکیه منما؛

در همۀ راههای خود او را در نظر داشته باش، و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

ســرود امثــال ۳: ۵ و ۶ را بــرای بچه هــا پخــش کنیــد و تشــویق کنیــد تــا بــا هــم  ��
ســرود را بخوانیــد. 

https://youtu.be/ycrk4nBKojU
https://youtu.be/ycrk4nBKojU
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بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در هفتــه پیــش روز باســتی بقیــه راه را ادامــه دهیــم  ��
ــه ایســتگاه ســوم بچه هــا بایــد در  ــرای رســیدن ب ــه ایســتگاه ســوم برســیم. ب ــا ب ت
منــزل ۶ شــتر بســازند. شــترها را بــا نخــی بــه هــم وصــل کنیــد تــا همچــون گلــه ای 

از شــترها شــوند. ایــن ۶ شــتر، شــترهای داســتان امــروز هســتند. 
برای درست کردن کاردستی شتر، از تصاویر صفحه 4 ایده بگیرید. 

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه شــترهای آنهــا نبایــد کوهــان داشــته باشــند. والدیــن  ��
بــر روی  بــرای بچه هــا آمــاده کننــد. کوهــان شــترها کــه  بایســتی کوهان هــا را 

ــد شــماره گذاری شــده باشــند.  کاغذهــای رنگــی نوشــته شــده اســت، بای

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، در البالی تعالیم کتاب مقدس، بچه ها در طی این هفته ها باید 
مهارت های دیگرشان را نیز تقویت کنند. از این طریق بچه ها با رنگ و شماره ها بیشتر آشنا می شوند.

بــر اســاس شــماره کوهــان، والدیــن بایــد هــر روز بــه اینســتاگرام یــا فیس بــوک  ��
Kalamehkids مراجعــه کننــد و چالــش تقویــم ادونــت آن روز را کــه در صفحــه 
story هــر روز ســاعت ۹ صبــح بــه وقــت ترکیــه بــه اشــتراک گذاشــته می شــود، بــا 

خانــواده انجــام دهنــد. بــرای انجــام هــر چالــش ۲۴ ســاعت وقــت داریــد. 
بــا انجــام هــر چالــش، کوهانــی بــه پشــت یــک شــتر وصــل می شــود و مهــری بــر  ��

پاســپورت کــودک زده می شــود. 
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