درس اول
گروه سنی ۱۲ -۸ :سال
هــدف :مــن توســط ایمــان بــه عیســی شــهروند و شــاهزاده ســرزمین آگاپــه
شــدهام و مأمــور هســتم تــا همچــون خــدای خــودم هــر روز محبــت کنــم،

محبتــی از جنــس محبــت ســرزمین آگاپــه.

آیات کلیدی :یوحنا  ،۱۶ :۳یوحنا  ،۱۲ :۱رومیان ۱۵ -۱۴ :۸
زمان  ۴۵دقیقه
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مقدمه:

اشــغال شــده باشــد و قهرمانــی بیایــد و مــردم آن ســرزمین را نجــات دهــد؟

بــه بچههــا کــره زمیــن نشــان داده شــود .در صورتــی کــه جلســات حضــوری تشــکیل

اگــر در بیــن بچههــا کســانی هســتند کــه مجموعــه فیلمهــای نارنیــا را دیدهانــد و یــا

یکی از این فیلمها و یا داستانها ،داستان نارنیا است.

کتابهــای آن را خواندهانــد ،تشویقشــان کنیــد تــا خالصــه داســتان را بــه صــورت

میشــود بگذاریــد بچههــا کــره زمیــن را بگرداننــد و خودشــان از نزدیــک کــره زمیــن را

خیلــی کوتــاه بــرای بقیــه بچههــا تعریــف کننــد.

بررســی کننــد.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه نارنیــا یــک داســتان افســانهای اســت .در داســتان نارنیــا
چنــد بچــه تصادفــا ً وارد ســرزمینی میشــوند بــه اســم نارنیــا .ســرزمین نارنیــا هــم مثــل

از بچهها بپرسید که بر روی این کره زمین چه چیزهایی هست؟

🔸
🔸 🔸آبها که به صورت دریا ،رود ،اقیانوس پراکنده است
🔸 🔸درختان و جنگلها
🔸 🔸کوههای بلند
🔸 🔸صحراها
🔸 🔸ساختمانها و خانهها
🔸 🔸شهرها ،روستاها و کشورها
🔸انسانها و حیوانات (پرندگان ،خزندگان ،آبزیان)...

هــر ســرزمینی پرچــم و قوانینــی دارد.

از بچهها بپرسید آیا میدانند در زمان حال چند کشور در دنیا وجود دارد؟

 ۱۹۴کشــور کــه بــه رســمیت شــناخته شــدهاند (هنــوز کشــورهایی هســتند کــه بهدلیــل
اختالفــات ،بــه رســمیت شــناخته نشــدهاند)

پرچمهــای کشــورهای مختلــف را بــه بچههــا نشــان دهیــد .از آنهــا بخواهیــد کــه حــدس

امــا یــک مشــکل بــزرگ وجــود دارد .ایــن ســرزمین دشــمنانی دارد کــه در تــاش

بزننــد بعضــی از پرچمهــا متعلــق بــه کــدام کشــور اســت.

هســتند تــا نیکــی را نابــود کننــد و نــور را بــرای همیشــه بدزدنــد .اســان کــه پســر قــدرت
اعلــی اســت ،بــا همــکاری بچههــا و دیگــر ســربازانش در مراحــل مختلــف ،ایــن دشــمن

تعلیم کتابمقدس

را بارهــا شکســت میدهــد .آخریــن داســتان از ایــن مجموعــه داســتانها ،نبــرد آخــر
اســت .در پایــان ایــن داســتان ،اســان ســرانجام کســانی را کــه بــه او وفــادار بودنــد را

بــه ســرزمین خــودش میبــرد ،بــه نارنیــای واقعــی.
از بچهها بپرسید که فیلم مورد عالقه آنها چیست؟

بیایید با هم یک قسمت کوتاه از این فیلم را ببینیم.

آیــا تــا بــه حــال فیلمــی دیدهانــد کــه در آن ســرزمینی توســط نیــروی تاریکــی یــا دشــمن
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کاربرد

داستان نارنیا ما را به یاد کتابمقدس ،انجیل یوحنا  ۱۶ :۳میاندازد:

«زیــرا خــدا جهــان را آنقــدر محبــت کــرد کــه پســر یگانــۀ خــود را داد تــا هــر کــه بــه او

بــرای بچههــا توضیــح دهیــد شکســت دشــمن توســط شــاهزاده آســمانی ،انتهــای

ایمــان آوَرَد هــاک نگــردد ،بلکــه حیــات جاویــدان یابــد».

داســتان مــا نیســت .او نــه تنهــا نســل آدم و حــوا را آزاد کــرد بلکــه بــه آنهــا فرصــت

در ادامه داستان زیر را برای بچهها تعریف کنید.

داد کــه بــا ایمــان آوردن بــه شــاهزاده آســمانی ،آنهــا نیــز فرزنــدان خــدا خوانــده شــوند

سرزمین آگاپه ،اسارت آدم و نجات ابدی توسط شاهزاده نور:

(یوحنــا  ۱۲ :۱و رومیــان .)۱۵ :۸

در ابتــدا تنهــا خــدا بــود .پادشــاه ســرزمین نــور ،ســرزمینی کــه بــه ســرزمین آگاپــه معــروف

یوحنا ۱۲ :۱

خــدا روزی تصمیــم گرفــت دنیــا را بســازد .او دنیــا را خیلــی زیبــا خلــق کــرد .او آدم و حــوا را

یعنــی بــه هــر کــس کــه بــه نــام او ایمــان آورْد».

او آدم و حــوا را در بهتریــن جــای دنیــا قــرار داد .خــدا از آدم و حــوا خواســت کــه تنهــا یــک کار

صحنــه دیگــری از فیلــم نارنیــا را بــرای بچههــا پخــش کنیــد .در ایــن قســمت ،بچههــا

«امّــا بــه همــۀ کســانی کــه او را پذیرفتنــد ،ایــن حــق را داد کــه فرزنــدان خــدا شــوند،

بــود .تنهــا قانــون ایــن ســرزمین محبــت بــود.

نیز خلق کرد .آدم و حوا دوســتان خدا بودند .خدا آدم و حوا را عاشــقانه دوســت داشــت.

توســط اســان ،آن فرزنــد قــدرت اعلــی ،بهعنــوان شــاهزادگان تاجگــذاری میشــوند.

نکننــد .او بــه آنهــا گفــت کــه نبایــد از میــوه درختــی کــه وســط بــاغ اســت بخورنــد.

شــیطان ،آن نیــروی پلیــدی و تاریکــی ،کــه از روی حســادت نمیتوانســت محبــت بیــن خدا

و آدم را ببیند تصمیم گرفت روزی ب ه شکل مار ،آدم و حوا را وسوسه کند تا آنها کاری را

کــه خــدا گفتــه بــود انجــام ندهنــد ،انجــام دهنــد .آدم و حــوا بــا خوردن میــوه درخت معرفت
نیــک و بــد ،بــه اســارت شــیطان درآمدنــد و دنیایــی کــه خــدا زیبــا آفریــده بــود ،پــر از زشــتی و

تاریکی و درد و مرگ شــد.

ایــن جدایــی و بــه اســارت درآمــدن آدم و حــوا و نســل آنهــا ،خــدای محبــت را ،آن پادشــاه

ســرزمین آگاپــه را بســیار غمگیــن کــرد .شــنیدن صــدای نالــه فرزنــدان آدم و حــوا قلــب خدا
را میشکســت .او بایــد کاری میکــرد.

ایــن پادشــاه ،تــک فرزنــدی داشــت کــه عاشــقانه او را دوســت میداشــت .پســر هــم پــدر

را عاشــقانه دوســت داشــت .پــدر میدانســت کــه هیــچ کــس نمیتوانــد نســل آدم و حــوا

از بچههــا بپرســید آیــا آنهــا هــم میخواهنــد مثــل شــخصیتهای نارنیــا ،شــاهزادگان

را از اســارت دشــمن نجــات دهــد جــز فرزنــدش .و بــرای همیــن او فرزنــدش را بــه آن مــکان

باشــند؟

تاریــک فرســتاد.

در ادامه میبینیم که شــاهزاده آســمان ،با شــجاعت دشــمن را شکســت داد ،چون همه

قدرت در آســمان و زمین به او داده شــده اســت.
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احســاس آمادگــی نمیکننــد تحــت فشــار قــرار ندهیــد .آنهــا را هــم تشــویق کنیــد کــه در هفتههــای آینــده
همــراه شــما باشــند .و هــر هفتــه یــک یــادآوری داشــته باشــید و از آنهــا بپرســید کــه آیــا میخواهنــد بــه
بقیــه بچههــا بپیوندنــد .س ـیاسلوئیس هــم در داســتانهای نارنیــا ایــن حقیقــت را بــه زیبایــی بــه تصویــر
میکشــد .در ماجراهــای نارنیــا ،مــا افــرادی را میبینیــم کــه از همــان ابتــدا تمایلــی بــه همراهــی بــا بقیــه
نداشــتند و یــا دچــار شــکها بودنــد و یــا بهنوعــی نمیخواســتند پیــروی کننــد ،امــا در طــی ایــن مســیر
ایــن گــروه نیــز کمکــم تغییــر میکننــد .پــس بهیــاد داشــته باشــید کــه خــدای مــا ،خــدای فرصتهاســت.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه داســتان در همیــن جــان ختــم نمیشــود .ماننــد
ماجراهــای نارنیــا ،بچههــا بایــد منتظــر وقایــع جدیــد باشــند.

پروژه هفته
همانطــور کــه در قبــل نیــز شــنیدیم ،هــر کــس بــه عیســی ،بــه پســر خــدا ایمــان آورد،

بچههــا را تشــویق کنیــد تــا در طــی هفتــه آینــده قســمت اول نارنیــا را بــا خانــواده

او نیــز شــاهزاده آســمان ،شــاهزاده ســرزمین آگاپــه میشــود .و همانطــور کــه عیســی

ببیننــد

خــدا را پــدر صــدا میکنــد ،مــا هــم میتوانیــم خــدا را پــدر صــدا کنیــم.

سوپرایز هفته

بــه بچههــا فرصــت دهیــد تــا کمــی فکــر کننــد .بعــد بخواهیــد کســانی کــه میخواهنــد
مثــل قهرمانــان داســتان نارنیــا شــاهزاده شــوند ،دستشــان را بــاال ببرنــد.

معلــم بــرای افــرادی کــه تصمیــم گرفتنــد کــه پیــرو عیســی باشــند ،بایســتی پاســپورتی

بــاال بــردن دســت ســمبلیک اســت کــه نشــاندهنده تصمیــم بچههاســت .ایــن تصویــر را میتوانیــد بــه قســم

جدیــد تهیــه کننــد .پاســپورت ،یــک نشــانه و ســمبلیک اســت .پاســپورت هویــت مــا را

است که یک تصویر فانتزی را به بچهها ارائه دهیم تا تصویر توبه و ایمان آوردن در ذهن بچهها جا بیفتد.

ملیــت جدیــد کــودک نوشــته شــود (ملیــت :ســرزمین آگاپــه).

بــه بچههــا تبریــک بگوییــد و ماننــد مراســم نارنیــا اعــان کنیــد کــه شــما از امــروز

را کــه در قســمت همیــن درس گذاشــته شــده دانلــود کنیــد).

باشید و پیروزی برای شما باشد.

به بچهها بگویید همانطور که گفته شــد داســتان ما ادامه دارد .شــما از االن مأموریتی

نشــان میدهــد .در پاســپورت ،عکــس کــودک ،نــام و نــام خانوادگــی و محــل تولــد و

خــوردن ســربازان نیــز لینــک کنیــد .لزومــی نــدارد کــه بچههــا جملـهای را بگوینــد .تمــام تــاش مــا و شــما ایــن

بــه همــراه پاســپورت ،یــک نامــه سربســته هــم بــرای هــر یــک از بچههــا ارســال کنیــد (نامــه

شــاهزادگان و شــهروندان ســرزمین نــور هســتید .باشــد کــه همیشــه در ســامت

در پاکــت سربســته و مهــر و مــوم شــده ،اولیــن مأموریــت بچههــا مشــخص شــده اســت.

داریــد .نامــه را نبایــد بــاز کنیــد تــا جلســه بعــدی .در طــی جلســه بعــدی مأموریــت بچههــا

توضیــح داده میشــود .بــرای بچههایــی هــم کــه هنــوز اعــان آمادگــی نکردنــد ،یــک پیغــام

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه افــرادی در گــروه شــما باشــند کــه بــه هــر دلیلــی نخواهنــد دستشــان را بــاال

تشــویقی بفرســتید و بخواهید تا جلســه بعدی با شــما همراه باشــند.

ببرنــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه خــدا انســان را بــا اراده آزاد آفریــده اســت .پــس بچههایــی را کــه هنــوز
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