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سخین با مریب:
در طــی شــش هفتــه گذشــته کــودکان بــا داســتانها و شــخصیتهای

بســیاری آشــنا شــدند و هویــت آنــان در خداونــد شــکل گرفــت .کــودکان

آموختنــد خــدا بــه همــه افــراد چــه کوچــک و چــه بــزرگ نزدیــک اســت و در
زندگــی همــه فرزندانــش کارهــای عظیــم میکنــد.

این کمک آموزشی آخرین داستان و یـک جمعبنـدی از کل ایـن مجموعـه

اســت و هــر کــودک بــه طــور ویــژه بــه داســتان زندگــی خــود نــگاه میکنــد.

هــر کــودک بــا بــه یــاد آوردن داســتان زندگــی خــود میآمــوزد کــه نویســنده
داســتان زندگــی هــر یــک از مــا خداســت و مــا هــم بخشــی از داســتانی

هســتیم کــه او مینویســد.

آمادگی برای ورود به داستان:

و برکــت دادن بــه مــردم شــود .در داســتان دختــرک

از قبل از همه بچهها بخواهید تمامی شــخصیتهایی

دادن در مــورد کارهــای بزرگــی کــه خــدا در بیــن مــردم

کــه خدمتــکار همســر ِ نعمــان بــود ،دختــرک بــا شــهادت

کشــورش انجــام داده بــود ،توانســت نعمــان را آگاه کنــد

کــه تــا بــه امــروز درســت کردهانــد را بــا خــود بــه کالس

و در آخــر نعمــان از بیمــاری خــود شــفا پیــدا کــرد.

بیاورنــد و آنهــا را کنــار یکدیگــر قــرار دهنــد.

از بچههــا بخواهیــد داســتانهای هــر کــدام از ایــن

نتیجهگیری:

شــخصیتها را بــه یــاد بیاورنــد.

از بچهها بپرســید آیا قســمتی از زندگی شــما شــبیه به

بــه بچههــا توضیــح دهیــد در تمامــی ایــن داســتانهایی

اجــازه دهیــد همــه از داســتان زندگــی خــود بگوینــد و

افــراد مختلــف کارهــای عظیمــی بــه انجــام رســاند.

کــه باهــم مــرور کردیــم خــدا حضــور داشــت و در زندگــی

داســتان ایــن افــراد بوده اســت؟

امــروز مــا هــم قســمتی از داســتانی هســتیم کــه خــدا

بعــد بــه قســمت بعــدی برویــد.

مینویســد و از همــه مــا در ایــن داســتان اســتفاده

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:

میکنــد ،ماننــد :داوود و یوشــیا و ...

(از هــر کــدام از بچههــا یــک ســوال را بپرســید و اجــازه

زندگــی هــر کــدام از مــا را بــه زیباتریــن شــکل ممکــن

چه کسی از موسی محافظت کرد؟

عالــی دارد .تنهــا کافیســت کــه بــه خــدا ایمــان داشــته

خــدا نویســنده داســتان زندگــی هــر یــک از ماســت و

از بچهها سواالت زیر را بپرسید:

مینویســد و بــرای آینــده هــر کــدام از مــا فکرهــای

دهیــد هــر کــس بــه یــک ســوال جــواب دهــد)

داوود چطور متوجه شد که برای خدا مهم است؟

باشــیم و کامــا اعتمــاد کنیــم .در ایــن صــورت از اینکــه

یوشیا چگونه خدا را محبت کرد؟

هیچوقــت پشــیمان نخواهیــم شــد.

او داســتان زندگــی مــا را در دســت خــود گرفتــه اســت

خدا با سموئیل چگونه صحبت کرد؟

در داســتان پســرک در معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی،

کارگا ه اجرایی:

پســرک چطــور بــا خــدا همــکاری کــرد؟

دختــرک خدمتــکار در مــورد کارهــای خــدا بــه نعمــان و

از بچههــا بخواهیــد تــا دســتان یکدیگــر را بگیرنــد و بــا

بــه طــور خالصــه هــر شــش داســتانی کــه تــا بــه امــروز بــا

هم ـهی مــا خداســت تشــکر کننــد.

در داســتان موســی ،خــدا از موســی محافظــت کــرد و

از قبــل بچههــا را بــه جشــنی کــه در ایــن جلســه برگــزار

داوود ،خــدا قلــب او را دیــد ،قلــب داوود بــرای خــدا

از بچههــا در پخــش کــردن خوراکــی بیــن یکدیگــر کمــک

هــم از خداونــد بابــت اینکــه نویســنده داســتان زندگــی

همســرش چــه گفــت؟

با هم آیه ارمیا  ۱۱ :۲۹را بخوانید و آن را تکرار کنید.

بچههــا یادگرفتیــد را مــرور کنیــد .

میشــود دعــوت کنیــد.

بــرای آینــده او نقش ـههای زیــادی داشــت .در داســتان

بگیریــد و باهــم مشــغول لــذت بــردن از ایــن جشــن

بســیار مهــم بــود و او را بــه عنــوان پادشــاه قــوم خــودش

انتخــاب کــرد .در داســتان ســموئیل ،خــدا بــا ســموئیل

شــوید.

گفــت .در داســتان یوشــیا ،خــدا از طریــق کالمــش بــا

جشــن خــود را ادامــه دهیــد.

در انتهــا ســرودهای زیــر را بــرای بچههــا پخــش کنیــد و

کوچــک صحبــت کــرد و چیزهــای خیلــی مهمــی بــه او

•سرود پرستشی "با شادی نامش را سراییم"

یوشــیا صحبــت کــرد و یوشــیا خــدا را بــا تمامــی دل و

•سرود پرستشی "قادر متعال"

جــان و فکــر و قــوت خــود محبــت کــرد .در داســتان

•سرود پرستشی "خدایم بزرگ است"

پســرکی کــه در معجــزه پنــج نــان و دو ماهــی بــود ،خــدا

از پســر کوچــک و چیزهایــی کــه داشــت اســتفاده کــرد

و پســر کوچــک توانســت همــکار خــدا در ســیر کــردن
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