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سخین با مریب:

در ســنین نونهالــی، نونهــاالن مایــل هســتند تــا حــق انتخــاب داشــته باشــند. قــدرت تصمیم گیــری در 
انتخــاب دوســتان، در انتخــاب پوشــاک و ... . 

ایــن موضــوع بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه ارتبــاط بــا خداونــد بــه شــکلی بــرای نونهــاالن مطــرح شــود 
کــه آن هــا بــا کمــال میــل و اشــتیاق، بــر طبــق انتخــاب شــخصی ایــن رابطــه را بپذیرنــد.

الزم اســت نونهــاالن ایــن را بداننــد کــه آن هــا حــق انتخــاب دارنــد تــا بــا خــدا رابطــه شــخصی داشــته 
باشــند و نبایــد از ســوی خانــواده یــا شــخصی دیگــر، بــرای برقــراری ایــن رابطــه بــا اجبــار روبــرو شــوند.
همانطــور کــه ســموئیل نیــز شــاید بــه میــل شــخصی خــود در معبد قــرار نگرفته بــود، اما برقــراری رابطه 
و صحبــت کــردنِ او بــا خــدا کامــا انتخــاب شــخصی او بــود و ایــن موضــوع را در ادامــه، از زندگــی و 

خدمــت او متوجــه می شــویم.
در ایــن کمــک آموزشــی بــه طــور ویــژه بــه زندگــی ســموئیل اشــاره شــده اســت. او کودکــی اســت کــه در 
معبــد بــزرگ شــده و در آن جــا پــروش پیــدا کــرده اســت. امــا رابطــه او بــا خــدا، بــه طــور کامــل بــه خانواده  
و یــا زندگــی کــردنِ او در معبــد ارتبــاط نداشــت. بلکــه بــه انتخــاب ســموئیل، او در یــک رابطــه شــخصی 

بــا خــدا قــرار گرفــت و ایــن صمیمیــت بــا خــدا را شــخصاً تجربــه کــرد.
نونهــال بــا یادگیــری داســتان ســموئیل می آمــوزد کــه می توانــد در یــک رابطــه مســتقیم و صمیمــی بــا 
خــدا باشــد و بــه عنــوان یــک فــرد خــاص، می توانــد بــا خــدا صحبــت کنــد. همچنیــن او خدایی ســت کــه 

همیشــه بــرای همــه فرزندانــش زمــان دارد و مشــتاق برقــراری رابطــه بــا تک تــک مــا اســت.
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آمادگی برای ورود به داستان: 

ایده اول:
من کیستم؟

زمان: ۳۰ دقیقه
ــا تک تــک مــا ارتبــاط داشــته  هــدف: خــدا می خواهــد ب

باشــد.
توضیحات:

ســموئیل،  عیلــی،  ســموئیل،  کاغــذی  لِگــو  ســاخت 
ســموئیل خــواب  تخــت  عهــد،  صنــدوق 

)الگوها در انتهای درس قرار دارند(
بچه هــا  بــرای  را  لِگــو  آماده ســازی  طرح هــای  قبــل  از 
ــد. طرح هــای آماده ســازی لِگوهــا را ترجیحــا  آمــاده کنی
روی مقــوا پرینــت بگیریــد. هــر نونهــال بایــد بــا خــود 

چســب و قیچــی داشــته باشــد.
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 کنند)فقــط شــماره ها را بــرای بچه هــا بخوانیــد 

و اســم شــخصیت ها را بــه آن هــا نگوییــد(
شماره ۱ )سموئیل(

شماره ۲ )صندوق عهد(
شماره ۳ )عیلی(

شماره ۴ )تخت خواب سموئیل(
 )لطفــاً تصویــر 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 ها کار می کنید کم هســتند لطفاً 
باهــم ایــن شــخصیت ها را درســت کنیــد بــه طــوری کــه هــر کــس 
یــک شــخصیت متفــاوت را درســت کنــد. اگــر تعــداد بچه هــای 
کالس شــما بیشــتر از تعــداد شــخصیت ها هســتند همــه بچه هــا 
می تواننــد هــر شــخصیتی را کــه دوســت دارنــد درســت کننــد امــا 
مطمئــن باشــید کــه همــه بچه ها یک شــخصیت متفــاوت را حتماً 

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

برویــد. کتاب مقــدس"  دنیــای 

ایده دوم: 
اراه ارتباطی

زمان: ۱۰ دقیقه
انــواع  بــا  و گفتگــو،  بحــث  از طریــق  بچه هــا  هــدف: 

می شــوند. آشــنا  ارتباطــی  راه هــای 
توضیحات:

از بچه هــا بخواهیــد هــر یــک از آن هــا یــک روشــی کــه 
مــا انســان ها می توانیــم باهــم صحبــت کنیــم و ارتبــاط 

برقــرار کنیــم را نــام ببرنــد.
به طور مثال: تلفن، چت، نامه، زبان اشاره و ...

بعــد از جواب هــای بچه هــا از آن هــا ســوال کنیــد مــا 
ــا  ــم و ب ــرار می کنی ــاط برق ــا خــدا ارتب از چــه روشــی مــا ب

یکدیگــر صحبــت می کنیــم؟
به طور مثال: دعا، کام خدا، خواب و رویا و ...

اجــازه دهیــد در یــک بحــث و گفتگــو بچه هــا آزادانــه 
نظــرات خــود را بگوینــد و بــا یکدیگــر صحبــت کننــد.
در آخــر بــه آن هــا توضیــح دهیــد مــا بــرای صحبــت کردن 
بــا خــدا بــه تلفــن و یــا اینترنــت احتیــاج نداریــم، در هــر 
شــرایطی کــه باشــیم، در هــر زمــان و در هــر  مکانــی مــا 

می توانیــم بــا خــدا صحبــت کنیــم.
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وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
داستان زندگی سموئیل

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. 
توضیحات:

از بچه هــا بپرســید آیــا داســتان ســموئیل را کــه بــا خــدا 
صحبــت کــرد، بــه یــاد می آورنــد؟ از آن هــا بخواهیــد 
داســتان ســموئیل را بــه صــورت خاصــه تعریــف کننــد. 
ــد خــود بچه هــا داســتان را تعریــف  ترجیحــاً اجــازه دهی
کننــد، شــما نیــز بــا اســتفاده از نــکات زیــر می توانیــد آن 

را تکمیــل کنیــد.
خاصه داستان سموئیل:

ســموئیل پســر کوچکــی بــود کــه در معبد)جایــی ماننــد 
ــم در آن مــکان خــدا را  کلیســا کــه مــردم در زمــان قدی
می پرســتیدند(، در کنــار مــردی بــه اســم عیلــی زندگــی 

می کــرد.
ــه او در کارهــای  ســموئیل عیلــی را دوســت داشــت و ب

ــد کمــک می کــرد. معب
یــک شــب ســموئیل بــه اتــاق خــود رفــت تــا بخوابــد، امــا 
زمــان زیــادی نگذشــته بــود کــه صدایــی شــنید کــه اســم 

ســموئیل را صــدا می زنــد.
پــس  او را صــدا می زنــد،  ســموئیل فکــر کــرد عیلــی 
پیــش عیلــی رفــت و از او پرســید کــه چــه کاری دارد تــا 

ســموئیل انجــام دهــد.
عیلــی بــه ســموئیل گفــت کــه او، ســموئیل را صــدا 

اســت. نکــرده 
اتــاق خــود برگشــت و تصمیــم گرفــت  بــه  ســموئیل 
بخوابــد، امــا همــان صــدا دوبــاره اســم او را صــدا زد.
ســموئیل دوبــاره فکــر کــه عیلــی او را صــدا می زنــد، پــس 
بــرای بــار دوم پیــش عیلــی رفــت و از او پرســید کــه چــه 

کاری دارد تــا ســموئیل انجــام دهــد.
عیلــی بــرای بــار دوم بــه ســموئیل گفــت که او، ســموئیل 

را صــدا نکرده اســت.
ســموئیل بــه اتــاق خــود برگشــت و تصمیــم گرفــت کــه 
بخوابــد، امــا همــان صــدا بــرای بــار ســوم اســم او را صــدا 

زد. ســموئیل بــرای بــار ســوم فکــر کــه عیلــی او را صــدا 
می زنــد، پــس پیــش عیلــی رفــت و از او پرســید کــه چــه 

کاری دارد تــا ســموئیل انجــام دهــد.
عیلی برای بار ســوم به ســموئیل گفت که او، ســموئیل 

را صدا نکرده اســت.
امــا عیلــی متوجــه شــد کــه خداونــد ســموئیل را صــدا 
بــه  پــس  کنــد،  او صحبــت  بــا  می خواهــد  و  می زنــد 
ســموئیل گفــت خداونــد تــو را صــدا می کنــد. بــه اتــاق 
خــود بــرو و اگــر دوبــاره تــو را صــدا زد بــا او صحبــت کــن.
ســموئیل بــا هیجــان بــه اتــاق خــود بازگشــت و خــدا او را 
بــرای بــار چهــارم صــدا زد. ایــن بــار ســموئیل در همــان 
مــکان جــواب خــدا را داد و شــروع بــه صحبــت کــردن بــا 

خــدا کــرد.
در آن شــب خداونــد بــه ســموئیل چیزهــای مهمــی را 
گفــت و ســموئیل نیــز بــا خداونــد ماننــد دوســت خــود 

صحبــت کــرد.
ســموئیل متوجــه شــد کــه خــدا می خواهــد بــا او ارتبــاط 
داشــته باشــد و ســموئیل هــم تصمیــم گرفتــه بــود کــه بــا 

خداونــد در یــک ارتبــاط شــخصی قــرار بگیــرد.
یــک رهبــر  او  انتخــاب شــخصی،  در راســتای همیــن 
بــزرگ بــرای قــوم خــود شــد و توانســت کارهــای بزرگــی 

بــرای خداونــد و مــردم انجــام دهــد. 

نتیجه گیری:
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در داســتان هــم 
ــا ســموئیل صحبــت کــرد و ســموئیل  شــنیدیم، خــدا ب
هــم توانســت بــا خــدا ماننــد دوســت خــودش صحبــت 
ــد. امــروز همــه مــا در هــر شــرایطی کــه باشــیم، در  کن
هــر ســن و در هــر زمانــی می توانیــم بــا خــدا بــه راحتــی 
صحبــت کنیــم. او همیشــه آمــاده اســت تــا صــدای 
مــا را بشــنود و او هــم بــا مــا صحبــت کنــد. وقتــی مــا 
ــا خــدا صحبــت می کنیــم، او صــدای  ــم و ب دعــا می کنی
تک تــک مــا را می شناســد و می دانــد کــه چــه کســی بــا 
او صحبــت می کنــد. او خدایــی اســت کــه همیشــه بــرای 
صحبــت کــردن بــا مــا و شــنیدن صــدای مــا زمــان دارد.
از بچه هــا بخواهیــد لحظاتــی چشــمان خــود را ببننــد 
و هــر کــدام از آن هــا یــک جملــه در دل خــود بــه خــدا 
بگوینــد )اگــر بعضــی از بچه هــا زمــان بیشــتری بــرای 
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صحبــت بــا خــدا احتیــاج دارنــد، بــه آن هــا فرصــت و 
زمــان بیشــتری دهیــد(

بعــد از اینکــه همــه بچه هــا جمــات خــود را بــه صــورت 
شــخصی به خداوند گفتند، از آن ها بخواهید بایســتند 

و شــما بــرای آن هــا بــا صــدای بلنــد دعــا کنیــد.

کارگاه اجرایی: 
از بچه هــا بخواهیــد روبــه روی یکدیگــر بنشــینند. یکی از 
بچه هــا را انتخــاب کنیــد تــا نفــر اول بــرای شــروع بــازی 

باشــد و از بقیــه بچه هــا دورتــر بایســتد. 
بقیــه بچه هــا بــا مشــورت یکدیگــر بایــد یــک شــخص یــا 
یــک وســیله کــه بــه ارتباط برقــرار کردن مربوط می شــود 
ــه طــور  را انتخــاب کننــد و روی یــک کاغــذ بنویســند. ب
مثــال: اشــخاص: گراهــام بــل مختــرع تلفــن، ســموئیل 

مــورس مختــرع تلگــراف و ... 
وسایل برقراری ارتباط: تلفن همراه، نامه و ...

کاغــذ را روی پیشــانی فــرد انتخــاب شــده بچســبانید. 
نوشــته را همــه بچه هــا می تواننــد ببیننــد بــه جــز فــردی 

کــه انتخــاب شــده اســت.
آن فــرد می توانــد بیســت ســوال بپرســد و بقیــه بچه هــا 

می تواننــد آن فــرد را راهنمایــی کننــد. 
بــه طــور مثــال: آیــا یــک شــخص اســت؟ آیــا وســیله 

اســت؟ آیــا ... . 
بعــد از پرســیدن بیســت ســوال آن فــرد بایــد بــه جــواب 

درســت برســد و در ایــن صــورت برنــده خواهــد بــود.
ــه تعــداد بچه هــای کاس تــان می  توانیــد  ــازی را ب ایــن ب
انجــام دهیــد تــا همــه بچه هــا حداقــل یکبار بــرای حدس 

زدن اشــخاص یــا وســیله ها انتخــاب شــوند.
)در صورتــی کــه جلســات شــما مجــازی برگــزار می شــود، یــک نفــر 
را از بیــن بچه هــا انتخــاب کنیــد. کلمــه موردنظــر را بــرای همــه 
بچه هــا نوشــته و بفرســتید، بــه جــز فــردی کــه انتخــاب شــده 
ــه آن کلمــه  ــد ب ــا بیســت ســوال بای ــرد انتخــاب شــده ب اســت. ف
برســد و در همیــن راســتا بقیــه بچه هــا می تواننــد او را راهنمایــی 

کننــد(

در انتها ســرود زیر را برای بچه ها پخش کنید و جلســه 
خود را به اتمام برســانید.

سرود پرستشی "عشقت عمیقه"

https://youtu.be/vOXQmiB-a7U


7



8



ه 1
مار

ش
یر 

صو
ت



ه 2
مار

ش
یر 

صو
ت



ه 2
مار

ش
یر 

صو
ه ت

ام
اد



3 
اره

شم
یر 

صو
ت



3 
اره

شم
یر 

صو
ه ت

ام
اد



4 
اره

شم
یر 

صو
ت



4 
اره

شم
یر 

صو
ه ت

ام
اد


