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گروه سنی ۱۲ -۴ :سال
تعلیم :عیسی ،شاه شاهان ،آن سرور آسمانی ،تنها بهخاطر عشق /محبت بیکرانش حاضر شد راهی این سفر شد.
کاربرد :درک این عشق به من هم کمک میکند تا وارد این سفر روحانی شود .و با همان عشق من هم میتوانم در
این سفر به مقصد برسم.
منبع :لوقا  ۲۰ -۱ :۲ ،۳۸ -۲۶ :۱و یوحنا ۱۶ :۳
آیه حفظی برای کل مجموعه :امثال  ۵ :۳و ۶

مقدمه:

بازی چهارمین ایستگاه

(این بازی مناسب جلسات ساختمانی و جلسات اینترنتی است)

🔹

این درس بهگونهای طراحی شده است که برای همه گروههای سنی مناسب باشد .این درس ،آخرین

بیــاورد ایــن فرصــت بــه او داده میشــود کــه جعبــه ایــن هفتــه را بــاز کنــد و رمــز

بچهها را از همه گروههای سنی ادقام کنید .دلیل این کار این است که بچهها باید بدانند که ما از هر

ایــن هفتــه را بــا بقیــه در میــان بگــذارد (در صورتــی کــه تعــداد بچههــا زیــاد اســت،

سنی که باشیم با هم در این سفر همراه هستیم .ورود به پادشاهی خداوند ربطی به سن و جنسیت

بچههــا را بــه گروههایــی تقســیم کنیــد .گــروه برنــده میتوانــد جعبــه ایــن هفتــه

ما ندارد .عیسی برای نجات همه انسانها به این دنیا آمد.

🔹
🔹

🔹از بچههــا بخواهیــد آیــه حفظــی ایــن چنــد هفتــه را بــا هــم مــرور کننــد .آیــه حفظــی

🔹

بههمــراه توشــههایی کــه از هفتههــای قبــل یافتنــد بــه جلســه بیاورنــد.

روزنامـهای را تهیــه کــرده باشــند ،یــک دایــره در وســط روزنامــه ببرنــد .روزنامــه را

بــرای کل مجموعــه :امثــال  ۵ :۳و ۶

بگوییــد کــه بایــد ســعی کننــد موشــک را از داخــل دایــره وســط روزنامــه رد کننــد.

ســه بــار ایــن بــازی را انجــام دهیــد .هــر بچــهای کــه بیشــترین امتیــاز را بیــاورد ایــن
فرصــت بــه او داده میشــود کــه جعبــه ایــن هفتــه را انتخــاب کنــد.

(توش ـههایی کــه تــا بــه حــال برداشــتیم :شــجاعت ،اســتقامت ،ایمــان)

دل خــود بــر خداونــد تــوکل کــن ،و بــر عقــل خویــش تکیــه منمــا؛ در
🔹بــا تمــام ِ ِ

هدف از این بازی مفهوم هدف و رسیدن به هدف است.

همــۀ راههــای خــود او را در نظــر داشــته بــاش ،و او طریقهایــت را راســت خواهــد
گردانیــد.

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه مــا باالخــره بــه انتهــای ایــن ســفر پــر ماجــرا رســیدیم.
در طــی ایــن ســفر در ســه ایســتگاه توقــف داشــتیم:

🔸
🔸🔸ایستگاه دوم :همدان
🔸🔸ایستگاه سوم :روستایی در نزدیکی بیتلحم
🔸ایستگاه اول :ناصره

🔹

🔹در صورتــی کــه در جلســات اینترنتــی شــرکت میکنیــد ،از بچههــا بخواهیــد از قبل

بچههــای کمسـنتر از والدیــن بخواهیــد کــه بــه بچههــا کمــک کننــد) .بــه بچههــا

🔹
🔹 🔹ایــن آیــه چــه ربطــی بــه توش ـههایی کــه تــا بــه حــال بــرای ســفر برداشــتیم دارد؟

🔹

را بــاز کنــد).

بــه چارچــوب در وصــل کننــد .همچنیــن یــک موشــک کاغــذی درســت کننــد (بــرای

🔹از بچهها بپرسید که چرا این آیه را با هم یاد گرفتیم؟

🔹

تهیــه کــرده و از بچههــا بخواهیــد بهنوبــت امتحــان کننــد و دارت را بــه هــدف
بزنــن .ایــن بــازی را چندیــن بــار انجــام دهیــد .بچــهای کــه بیشــترین امتیــاز را

درس از سلسله دروس سفر به بیتلحم میباشد .شما را تشویق میکنیم در صورت امکان همه

🔹بــه بچههــا از یــک روز قبــل یــادآوری شــود کــه کولهپشــتی و یــا چمدانشــان را

🔹در صورتــی کــه در جلســات ســاختمانی شــرکت میکنیــد ،میتوانیــد دارتــی را

🔹امــا همانطــور کــه از ابتــدا میدانســتیم مــا قــرار اســت در چهــار ایســتگاه توقــف
داشــته باشــیم .از بچههــا بخواهیــد حــدس بزننــد کــه ایســتگاه چهــارم چــه

ایســتگاهی اســت.
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🔹

🔹در جعبــه مــورد نظــر را بــاز کنیــد .در جعبــه آخــر یــک پاکــت نامــه بــه همــراه یــک

🔹

🔹در داخــل پاکــت آخــر پیغامــی گذاشــته شــده اســت :آفریــن کــه بــا شــجاعت،

ســاعت ،یــک ســانتیمتر و یــک ظــرف اندازهگیــری بــرای آشــپزی قــرار دارد.

اســتقامت و ایمــان تــا بــه مرحلــه آخــر ایــن ســفر رســیدید .شــما در ایســتگاه

چهــارم قــرار داریــد .ایــن ایســتگاه در آســمان اســت! بلــه ،آســمان .تعجــب
کردهایــد؟! ایــن مهمتریــن ایســتگاه اســت .اگــر ایــن ایســتگاه نبــود ،هیــچ کــدام
از ایســتگاههای قبلــی هــم وجــود نداشــت .خــوب آمــاده هســتید از ایــن ایســتگاه

بــه ســمت بیتلحــم برویــم؟ بــرای ســفر از ایــن ایســتگاه بــه بیتلحــم شــما بــه
یــک موشــک یــا ســفینه فضایــی احتیــاج نداریــد .بــرای ایــن ســفر شــما بــه یــک

متــر یــا خطکــش ،یــا ظــرف اندازهگیــری تــوی آشــپزخانه و یــا ســاعت احتیــاج

🔹

داریــد! خــوب آمادهایــد؟ حرکــت....

🔹بــرای جلســات اینترنتــی بــه بچههــا  ۲دقیقــه فرصــت دهیــد تــا ســریع یکــی از ایــن
وســایل را پیــدا کننــد و بــا خــود جلــوی صفحــه کامپیوتــر بیاورنــد .بــرای جلســات
کلیســایی ،در صــورت امــکان خودتــان بــه تعــداد بچههــا خطکــش یــا متــری تهیــه

کنیــد و در اختیــار بچههــا بگذاریــد (میتوانیــد در انتهــای جلســه بــه بچههــا متــر
را هدیــه دهیــد).
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داستان کتابمقدس

هــم در صلــح و آرامــش زندگــی میکردنــد.

امــا روزی از آن روزهــا خبــر تلخــی بــه گــوش پادشــاه رســید .دشــمن ،مــردم ایــن

ســرزمین را بــه اســیری بــرده بــود .صــدای نالــه و آه مــردم از دور دس ـتها بــه گــوش

🔹

🔹بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در ایســتگاه امــروز مــا بــا مهمتریــن همســفرمان

🔹

🔹عیســای مســیح مهمتریــن همســفر ماســت .اگــر بهخاطــر او نبــود ایــن ســفر معنــا

🔹

🔹داســتان ســفر بــه بیتلحــم از شــهر ناصــره شــروع شــد .مــا داســتان یوســف را

پادشــاه میرســید .قلــب پادشــاه شکســت .او بایــد کاری میکــرد .در حالــی کــه او بــه
فکــر رفتــه بــود ،تنهــا فرزنــدش نــزدش آمــد .او پســری زیبـارو بــود کــه پــدر او را عاشــقانه

آشــنا میشــویم .چــه کســی میدانــد کــه او کیســت؟

دوســت داســت .پســر نگاهــی بــه چشــمان پــدر انداخــت .او نمیتوانســت غــم پــدر را

ببینــد .اشــک از گوشــه چش ـمهای پــدر ســرازیر شــد.

نداشت.

پســر بــه پــدر گفــت :بــه مــن بگــو کــه چطــور میتوانیــم مــردم را از اســیری آزاد کنیــم و
دوبــاره بــه ایــن پادشــاهی برگردانیــم؟

در ایســتگاه اول یــاد گرفتیــم .امــا خــوب میشــود یــک کــم بریــم عقبتــر ،یعنــی

پدر سرزش را به زیر انداخت و گفت :تنها یک راه وجود دارد!

زمانــی کــه فرشــته خداونــد بــر مریــم نــازل شــد (لوقــا  ۳۸ -۲۶ :۱را بــه زبــان ســاده

🔹
🔹

پسر از پدر پرسید که آن راه چیست؟

بــرای بچههــا تعریــف کنیــد).

پــدر بــه پســر عزیــزش گفــت :کــه تــو بــرای نجــات جــان آنهــا بــه آن مــکان تاریــک بــروی،

🔹امــا واقعیتــش ایــن اســت کــه داســتان ســفر بــه بیتلحــم حتــی بــه زمانــی قبلتــر

و آنهــا را از دســت دشــمن رهایــی دهــی و بــه ســرزمین نــور بازگردانــی.

از ایــن ماجــرا برمیگــردد .اگــر آمــاده هســتید بنشــینید تــا داســتان را بــرای شــما

🔹

پســر در چشــمان پــدر نگاهــی کــرد ،عشــق در چشــمان هــر دوی آنهــا دیــده میشــد.

تعریــف کنیــم.

پســر دســتان پــدر را گرفــت و بــر آنهــا بوســهای نهــاد .پــدر میدانســت کــه پســرش
عــازم ســفری اســت ،ســفری طوالنــی .ســفر بــه زمیــن!

متن داستان تولد عیسی را برای شما در زیر تهیه دیدهایم .خیلی مهم است که این متن بهصورت
حماسهای و روایتی تعریف شود .خوب میشود که از دو راوی استفاده کنید .راویها را به بچهها

نتیجهگیری داستان

معرفی کنید ،راویها میتوانند شخصیتهای افسانهای باشند .شما را تشویق میکنیم به شکلی

🔹

فضاسازی کنید تا بچهها احساس کنند که وارد یک صحنه تئاتر شدهاند و یا فیلمی را بر روی پرده
سینما میبینند.

🔹از ایــن مرحلــه بــه بعــد داســتان را همــه میدانیــم .مریــم انتخــاب شــد کــه
شــاهزاده آســمانی از طریــق او بــه ایــن دنیــا بیایــد .فرشــته خبــر تولــد عیســی
را بــه یوســف و بعــد بــه شــبانان رســاند .مجوســیان هــم کــه ســالها در انتظــار

نجاتدهنــده بودنــد ،بــا دیــدن نشــانهای در آســمان فهمیدنــد کــه زمــان موعــود

متن داستان سفر به بیتلحم

فــرا رســیده ،آنهــا نیــز راهــی شــدند.

این داستان برگرفته از انجیل یوحنا  ۱۶ :۳میباشد.

در زمانهــای دور ،پادشــاهی زندگــی میکــرد بســیار قدرتمنــد .او صاحــب همــه چیــز

اگر فقط با گروه سنی  ۷ -۴سال کار میکنید میتوانید در این قسمت بخواهید که همسفرهای

بــود .هیــچ قدرتــی ماننــد او نبــود .در قلمــروی پادشــاهی او همیشــه روز و روشــنایی

خودشان را از کیفشان بیرون بیاورند و روی میز بچینند .اگر خواستید میتوانید به بچهها کمک کنید

بــود .در رودخانههــا شــهد عســل جــاری بــود و صــدای بلبلهــا تمــام شــهر را پــر

تا آخوری نیز بسازند .اما در صورتی که گروههای سنی مختلف را ادقام کردهاید میتوانید این قسمت

میکــرد .صــدای خنــده و شــادی بچههــا در کوچههــای ایــن ســرزمین زیبــا شــنیده

را با تصاویر هم نشان دهید.

میشــد .صلــح و ســامتی تمــام ایــن ســرزمین را در برگرفتــه بــود .شــیر و بــره در کنــار
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🔹

🔹عیســی ،آن شــاهزاده آســمانی ،بهخاطــر عشــقی کــه بــه پــدر داشــت راهــی ایــن
ســفر شــد .او در آخــوری محقــر بــه ایــن دنیــا آمــد .او هــر چــه کــه در آســمان
داشــت را رهــا کــرد ،کوچــک شــد ،فقیــر شــد ،انســان شــد و بــرای نجــات تــک تــک

مــا بــه ایــن دنیــا آمــد.

کاربرد

🔹

🔹از بچههــا بپرســید کــه چــرا قبــل از شــنیدن داســتان کتابمقــدس ،در جعبــه ایــن

🔹

🔹این وسایل به چه دردی میخورند؟ این وسایل برای اندازهگیری هستند.

هفتــه متــر ،خطکــش و ســاعت و ظــرف اندازهگیــری بــرای آشــپزی پیــدا کردیــم؟

این قسمت شاید برای بچههای گروه سنی  ۷-۴سال دشوار باشد .میتوانید برای این قسمت کالس
را به دو قسمت تقسیم کنید .اگر جلسات از طریق زوم تشکیل میشود میتوانید به دو اتاق جدا
بچهها را بفرستید و برای گروه سنی  ۷ -۴این صحبتها را سادهتر کنید.

🔹

🔹از بچههــا بپرســید کــه چــه چیزهایــی هســتند کــه مــا میتوانیــم آنهــا را انــدازه
بگیریــم؟ ( وزن ،قــد ،مســاحت)...

🔹
🔹 🔹محبــت هــم قابــل اندازهگیــری اســت .در رابطــه بــا انــواع محبــت بــا بچههــا بحــث
🔹از بچهها بپرسید که آیا میشود محبت را هم اندازه گرفت؟

آیات زیر صرفا برای مطالعه خود معلم است .این آیات به وضوح نشان میدهد که محبت بیقید و
شرط خدا و عشق عیسی برای هر یک از ما قابل اندازه گیری نیست.

کنید .

از ایــن رو ،زانــو میزنــم در برابــر آن پــدر کــه هــر خانــوادهای در آســمان و بــر زمیــن،

نتیجهگیری درس

از او نــام میگیــرد ،و دعــا میکنــم کــه بــر حســب غنــای جــال خــود بــه شــما عطــا

🔹

🔹همانطــور کــه در یوحنــا  ۱۶ :۳میخوانیــم خــدا آنقــدر جهــان را محبــت کــرد کــه

🔹

🔹گرچــه محبــت هــم قابــل اندازهگیــری اســت ،امــا محبــت خــدا آنقــدر بــزرگ اســت

انســان باطنــی ِ خویــش بــه مــدد روح او قــوی و نیرومنــد شــوید ،تــا
فرمایــد کــه در
ِ
مســیح بــه واســطۀ ایمــان در دلهــای شــما ســاکن شــود ،و در محبــت ریشــه دوانیــده،

کــه هنــوز هیــچ وســیلهای ایجــاد نشــده کــه از طریــق آن بتــوان محبــت خــدا را

بلنــدای محبــت مســیح پــی ببریــد و آن محبــت را کــه فراتــر از معرفــت بشــری اســت،
بشناســید ( .اَفِسســیان )19 – 3:14

پســر یگانــه خــود را فرســتاد تــا هــر کــس بــه او ایمــان آورد ،نجــات یابــد.

اســتوار گردیــد ،تــا تــوان آن بیابیــد کــه بــا همــۀ مقدســین ،بــه درازا و پهنــا و ژرفــا و

انــدازه گرفــت.
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مأموریت بزرگ

آیــا آمــاده وارد شــدن در ایــن ســفر جدیــد هســتید؟ پــس بــا شــادی یــک بــار دیگــر

امثــال  ۵ :۳و  ۶را بخواهیــد.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه مــا بــه پایــان ســفر چهــار هفتهایمــان رســیدیم .امــا ســفر
در همینجــا تمــام نمیشــود .مــا در طــی ایــن ســفر بــا ماجــرای تولــد شــاهزاده آســمانی،

عیســای مســیح ،او کــه عمانوئیــل و نجاتدهنــده ماســت آشــنا شــدیم .عیســی بــه

دل خود بر خداوند توکل کن ،و بر عقل خویش تکیه منما؛ در همۀ راههای خود او را در نظر
با تمام ِ ِ

ایــن دنیــا آمــد بــرای نجــات مــا .حــاال نوبــت ماســت کــه یــک قــدم برداریــم .مــا هــم

داشته باش ،و او طریقهایت را راست خواهد گردانید.

اگــر میخواهیــم از دســت دشــمن نجــات پیــدا کنیــم بایــد بــه عیســی ایمــان بیاوریــم.

🔹

و زمانــی کــه بــه عیســی ایمــان میآوریــم وارد یــک ســفر جدیــد میشــویم .ســفر بــه
ســرزمین شــیر و شــهد ،بــه آن ســرزمینی کــه همیشــه شــادی خواهــد بــود ،بچههــا در

خیابانهــا بــا شــادی و خنــده بــازی میکننــد .شــیر و گوســفند ،ســگ و گربــه همیشــه

بــا هــم دوســت هســتند.

🔹
🔹 🔹کولهپشــتیها و چمدانهــا را برداریــم چــون بــاز یــک ســفر در پیــش رو داریــم،
🔹از بچهها بپرسید که آیا آماده هستند که وارد این سفر جدید شوند؟

ســفری طوالنــی .در ایــن ســفر مــا نــه تنهــا مســافر هســتیم بلکــه ســفیر هــم

هســتیم .ســفیر نماینــده یــک کشــور اســت .مــا مأموریــت داریــم تــا در ایــن ســفر

🔹

عیســی را بــه دیگــر مــردم جهــان کــه هنــوز او را نمیشناســند معرفــی کنیــم.

🔹و باید به یاد داشته باشیم که در این سفر  ۴چیزی خیلی مهم است:

🔸

🔸بایــد بدانیــم کــه در ایــن ســفر خــدا ،عمانوئیــل همــراه ماســت ،مــا تنهــا

نیســتیم .پــس نبایــد از چیــزی بترســیم.

🔸

🔸ایــن ســفر طوالنــی هســت ،ســر راهمــآن بــا موانــع برخواهیــم خــورد ،بــا بــاد

و طوفــان و درههــای عمیــق و کوههــای بلنــد .امــا بایــد بدانیــم کــه اگــر ناامیــد
نشــویم و تــا آخــر ادامــه دهیــم ،در نهایــت بــه مقصــد میرســیم.

🔸

🔸و یادمــان نــرود کــه در ایــن ســفر خیلــی چیزهــا برایمــان مشــخص نیســت.

امــا اگــر ایمــان داشــته باشــیم و هــر روز یــک قــدم تــازه برداریــم مقصــد خیلــی

هــم دور نیســت و بــه زودی بــه آنجــا میرســیم.

🔸

🔸و در آخــر فرامــوش نکنیــم کــه مــا ســفیران محبــت هســتیم .همانگونــه کــه

خــدا آنقــدر مــا را محبــت کــرد ،مــا نیــز بایــد بــا تمــام قلــب ،فکــر و جانمــان او را
محبــت کنیــم و همــه مخلوقــات او را همانگونــه کــه او آنهــا را عاشــقانه دوســت
دارد ،دوســت داشــته باشــیم و محبــت کنیــم.
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🔹ســرود امثــال  ۵ :۳و  ۶را بــرای بچههــا پخــش کنیــد و تشــویق کنیــد تــا بــا هــم
ســرود را بخوانیــد.

پروژه
از طریــق ایــن پــروژه بچههــا ،بــر حســب گــروه ســنی خــود بایــد بــرای هــر روز بنویســند

کــه چــه کارهایــی بهعنــوان ســفیران شــاهزاده آســمانی بــر روی زمیــن میتواننــد انجــام
دهند:

من ،سفیر شاهزاده آسمانی بر روی این زمین هستم.
روز اول (برگ  ۱۹از پاسپورت):
روز دوم (برگ  ۲۰از پاسپورت):
روز سوم (برگ  ۲۱از پاسپورت):
روز چهارم (برگ  ۲۲از پاسپورت):
روز پنجم (برگ  ۲۳از پاسپورت):
روز ششم (برگ  ۲۴از پاسپورت):

آفریــن ،شــما باالخــره توانســتید بــه بیتلحــم برســید .پاســپورت شــما پــر شــده اســت،

در صورتــی کــه میخواهیــد وارد یــک ســفر جدیــد شــوید ،بایســتی یــک پاســپورت

جدیــد تهیــه کنیــد.

موفق باشید.
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