درس دهم بخش اول)
گروه سنی ۱۲ -۸ :سال
کاربــرد و هــدف  :مــن بــه عنــوان ســفیر آگاپــه بایــد در هــر مــکان و در هــر
شــرایطی محبــت آگاپـهای داشــته باشــم .محبــت آگاپـهای محبتــی اســت کــه
بیتفــاوت نیســت.

آیه کلیدی :اولقرنتیان  ۶ :۱۳و ۲۷ -۲۵ :۱۲
زمان ۴۵ :دقیقه تا یک ساعت
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سخنی با معلمین

بلنــد میگویــد :امیرعلــی ،ســفیر شــماره  ،۱۲خیلــی بــا ادب اســت.

در کتابمقــدس در اول قرنتیــان  ۶ :۱۳میخوانیــم کــه محبــت از بــدی مســرور

کردنــد بــه آنهــا توضیــح دهیــد کــه امــروز یــک نامــه ویــژه از پادشــاه آگاپــه بــرای هــر

بعــد از ایــن کــه تمــام بچههــا بــازی را انجــام دادنــد و بــه خصوصیــت مثبــت هــم اشــاره
یــک از مــا رســیده کــه باهــم آن را میخوانیــم.

نمیشــود ولــی بــا حقیقــت شــادی میکنــد .در واقــع ایــن محبــت کامــل کننــده حکــم

خداونــد در اولقرنتیــان  ۲۷ -۲۵ :۱۲اســت .ایــن محبــت ،محبتــی اســت کــه بــا شــادی

هدف درس ۱۰( :دقیقه)

دیگــران شــادی میکنــد و بــا غــم دیگــران نیــز غمگیــن میشــود .بــه بیانــی دیگــر ایــن

محبــت نســبت بــه اتفاقــات اطــراف خــود بیتفــاوت نیســت .دنیــای اطــراف مــا شــامل

از بچههــا بخواهیــد بــه احتــرام پادشــاه آگاپــه کــه بــرای آنهــا نامـهای فرســتاده بایســتند

دوســتان ،همســایهها ،شــهر ،کشــور و در نهایــت کل کــره زمیــن خواهــد بــود.

و ســکوت کنند.

در ایــن درس کــه آخریــن درس از ســری دروس ســفیران آگاپــه اســت بــا بچههــا در

با صدای بلند و رسا این نامه را برای بچهها بخوانید.

رابطــه بــا مفهــوم حقیقــت و بــدی کــه در اول قرنتیــان  ۶ :۱۳اشــاره شــده اســت بحــث

و گفتوگــو میشــود .تمــام بازیهــای ایــن درس در مســیر آشــنایی بچههــا بــا درک

نامه پادشاه آگاپه

تفــاوت حقیقــت و بــدی طراحــی شــده و بچههــا را تشــویق میکنــد کــه نســبت بــه

حقیقــت و بــدی بیتفــاوت نباشــند .در دل ایــن بازیهــا بــا کارهــای عملــی ،بچههــا

ای سفیران سرزمین آگاپه ،شما باعث افتخار من هستید .ای پسران و ای دختران

عــدم بیتفاوتــی خــود را نســبت بــه حقیقــت و بــدی نشــان میدهنــد.

من ،شما با محبت آگاپهای خود توانستید از تمامی مأموریتهایی که به آنها

خوشآمدگویی ( ۵دقیقه)

فرستاده شده بودید سربلند بیرون بیایید.

با محبتی که صبور است و حسادت نمیکند ،با محبت مهربان و فروتن خود،
با محبت دگرخواه و با ادب ،و با محبت آرام و بخشنده خود نشان دادید که

با بچهها سالم و احوالپرسی کنید و از آنها بخواهید به یکدیگر سالم دهند.

شاهزادگان و فرزندان من هستید.

بــه هــر یــک از بچههــا یــک عــدد بدهیــد و از آنهــا بخواهیــد آن را بــه خاطــر بســپارند،

اما مهمترین خصوصیت شاهزاده آگاپه این است که از بدی مسرور نمیشود ولی

بــه طــور مثــال :مریــم شــماره  ۷خواهــد بــود و امیرعلــی عــدد  .۱۲ایــن اعداد شــمارههای

با حقیقت شادی میکند (اول قرنتیان  .)۶ :۱۳شما به عنوان سفیران سرزمین

رمــزی ســفیران ســرزمین آگاپــه اســت( .میتوانیــد از اعــداد مختلفــی کــه ترتیــب

آگاپه باید به دنبال حقایق باشید و نسبت به آنها بیتفاوت نباشید همچنین

خاصــی ندارنــد اســتفاده کنیــد تــا هیجــان بــازی حفــظ شــود)

بدیهایی که در این دنیا وجود دارد را نیز بشناسید.

در ایــن بــازی بچههــا بایــد آمــاده باشــند .مربــی بــه هــر یــک از بچههــا یــک شــماره

حال زمان آن رسیده که به مأموریت پیش روی خود بروید .در این مأموریت بهطور

از ســفیر همــراه را میگویــد و ســفیر مــورد نظــر بایــد نــام همراهــش را بلنــد بگویــد و

خاص باید توجه کنید که از کنار اتفاقات در دنیای خود و در اطرافتان بیتفاوت

یــک خصوصیــت مثبــت از آن فــرد را اعــام کننــد .بــه طــور مثــال معلــم بــازی را شــروع

نگذرید و در عوض با دقت به آنها اهمیت دهید و در جایی که الزم است واکنش

میکنــد .خطــاب بــه ســفیر شــماره  ۷میخواهــد کــه نــام ســفیر شــماره  ۱۲را گفتــه و

نشان دهید.

یــک خصوصیــت مثبــت از او را اعــام کنــد .در پاســخ مریــم کــه ســفیر شــماره  ۷اســت
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🔸
🔸 🔸اگــر بــه یــک زبالــه در طبیعــت برخــوردم از کنــار آن میگــذرم چــون مــن آن را بــر
🔸گرسنه ماندن حیوانات در بیرون از خانه به من مربوط نمیشود( .بدی)

سفر خوبی برایتان آرزو میکند .در آخر بدانیم که در هر جا و در هر زمان من
همراه شما هستید .پس ترسان و هراسان نباشید.

🔸

از بچههــا بخواهیــد در همــان حــال کــه ایســتادهاند ،ماننــد هفتههــای گذشــته یکصــدا

هویــت خــود را اعــام کننــد:

مــن (...نــام کودک)ســفیر و شــاهزاده ســرزمین آگاپــه مأموریــت دارم کــه طبــق قانــون

زمیــن نیانداختـهام( .بــدی)

🔸وقتــی خواهــر و یــا بــرادرم در کاری موفــق میشــوند مــن هــم بــا آنهــا شــادی
میکنــم( .حقیقــت)

بحث آزاد ( ۱۵ -۱۰دقیقه)

ســرزمین آگاپــه همیشــه و همهجــا محبــت کنــم .محبتــی کــه بــا حقیقــت شــادی
میکنــد و از بــدی خوشــحال نمیشــود.

بعــد از اتمــام بــازی از بچههــا بخواهیــد بــه مــدت  ۱دقیقــه ســکوت کننــد ،و در یــک

بازی حقیقت و بدی

کاغــذ و یــا در دفتــر ،یــک حقیقــت و یــک بــدی را بنویســند.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه بیتفاوتــی یعنــی نادیــده گرفتــن حقیقــت و اهمیــت

به نوبت از بچهها بخواهید جمالت خود را با بقیه در میان بگذارند.

امــا همــان طــور کــه پادشــاه بــه مــا توضیــح داد مــا بــه عنــوان ســفیران نبایــد نســبت بــه

بعــد از اینکــه همــه بچههــا جمــات خــود را خواندنــد و همــه نظراتشــان را بــا یکدیگــر

از دیگر بچهها بخواهید در مورد جمالت دوست خود نظراشان را بگویند.

نــدادن بــه آن .ایــن بیتفاوتــی و اهمیــت نــدادن میتوانــد نســبت بــه هــر چیــزی باشــد

در میــان گذاشــتند ،بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه چطــور مــا میتوانیــم تفــاوت بیــن

یکدیگــر و اتفاقاتــی کــه در ایــن دنیــا و اطــراف مــا میافتــد بیتفــاوت باشــیم بلکــه بــا

حقیقــت و بــدی را از هــم تشــخیص دهیــم ،تــا بتوانیــم ســهم خــود را بــا شــادی،

ت شــادی کنیــم و از بدیهــا خوشــحال نشــویم.
حقیق ـ 

در ایــن بــازی میخواهیــم کمــی بیشــتر بــا مفهــوم حقیقــت و بــدی آشــنا شــویم.

ناراحتــی و کمــک خــود را نســبت بــه آن حقایــق و بدیهــا انجــام دهیــم.

تشــخیص دهــد کــه آن جملــه حقیقــت اســت یــا بــدی .اگــر «حقیقــت» اســت بایســتی

کاربرد و پروژه ( ۱۰دقیقه)

قوانیــن بــازی بــه ایــن صــورت اســت کــه وقتــی جملـهای خوانــده میشــود بچههــا بایــد

ســه بــار پشــت ســر هــم دســت بزننــد .اگــر هــم آن جملــه یــک «بــدی» را نشــان

بچههــا را تشــویق کنیــد کــه در بحــث آزاد توانســتند حقایــق و بدیهایــی کــه در

میدهــد بایســتی بــا یــک چرخــش روی خــود را ســریع برگرداننــد .ایــن بــازی بایــد

اطرافشــان وجــود دارنــد را تشــخیص دهنــد .امــا مأموریــت مــا بــه عنــوان نماینــدگان

ســریع انجــام شــود.

پادشــاه ســرزمین آگاپــه نــه تنهــا تشــخیص ایــن حقایــق و بدیهاســت بلکــه بایســتی

جمالت نشاندهنده حقیقت و بدی:

🔸

🔸اگــر دوســت مــن در مدرســه مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفــت ســریع بــه یک مســئول

نســبت بــه آنهــا واکنشــی نیــز نشــان دهیــم.

🔸

🔸(چــون قســمت اول ایــن جملــه بــدی اســت احتمــاال ً خیلــی از بچههــا ســریع

کنیــم و از اتفاقــات بــد خوشــحال نشــویم و اگــر کاری از دســت مــا برمیآیــد بــرای تغییــر

شــادی شــود .شــما بایســتی بــا نــوع خوانــدن جمــات ایــن شــادی و هیجــان را در

در بــازیای کــه انجــام دادیــم بــا دو حرکــت مــا واکنــش خــود را نشــان دادیــم .از

در کالم خــدا میخوانیــم کــه چطــور بایســتی بــا اتفاقــات خــوب و حقیقتهــا شــادی

اطــاع میدهــم( .حقیقت)

آن بــدی انجــام دهیــم.

رویشــان را برمیگرداننــد .همیــن اشــتباهات بچههــا میتوانــد باعــث خنــده و

بچههــا بخواهیــد فکــر کننــد کــه در واقعیــت چــه واکنشهایــی میتواننــد نســبت بــه

کالس نــگاه داریــد).
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حقیقتهــا و بدیهایــی کــه در بحــث آزاد داشــتیم از خــود نشــان دهنــد.

بعــد از  ۳۰ثانیــه دوبــاره رو بــه روی هــم قــرار بگیرنــد و تشــخیص دهنــد کــه چــه

بعــد از شــنیدن نظــرات بچههــا توضیــح دهیــد کــه همانطــور کــه پادشــاه ســرزمین

تغییــری در ظاهــر دوستشــان رخ داده اســت.

میکنــد و از بــدی خوشــحال نمیشــود .مــا نیــز بــه عنــوان ســفیران انتخــاب شــدهایم

بایــد تغییراتــی را کــه در اتاقشــان رخ میدهــد را تشــخصیح دهنــد.

و محبتــی را نشــان دهیــم کــه بیتفــاوت نیســت.

محیطــی کــه در آن زندگــی میکنیــم دقــت داشــته باشــیم.

آگاپــه هــم نســبت بــه دنیــا و اتفاقــات آن بیتفــاوت نیســت و بــا حقیقــت شــادی

مرحلــه بعــدی بــازی فراتــر از خودمــان و دوســتانمان مـیرود .در ایــن مرحلــه بچههــا

تــا در هــر جــا کــه میرویــم ،بــا کارهایــی کــه از دســتمان برمیآیــد باعــث تغییــر باشــیم

در ایــن بــازی بچههــا میآموزنــد کــه چقــدر مهــم اســت کــه نســبت بــه یکدیگــر و

در انتهــا بــه بچههــا بگوییــد کــه نامــه دیگــری از پادشــاه رســیده اســت .آن را بــا صــدای

(اگر کالس شما مجازی تشکیل میشود میتوانید از بچهها بخواهید دوربین خود را برای  ۳۰ثانیه ببندند

بلنــد و رســا بــرای بچههــا بخوانیــد.

و دو به دو با هم این بازی را به نوبت انجام دهند و با شمارش شما دوربینهای خود را باز کنند و تفاوت ها را
حدس بزنند .از بقیه بچهها بخواهید تا زمانی که نوبت آنها نشده حتی اگر آن تفاوتها را میبینند صبوری

نامه پادشاه سرزمین آگاپه

کــرده و تفاوتهــا را نگوینــد و اجــازه دهنــد کــه فقــط دو نفــری کــه در بــازی هســتند تفاوتهــا را حــدس بزنند).

ای سفیران با محبت سرزمین آگاپه ،شما اکنون قلب من را شناختید و متوجه

شدید که چگونه قلب من با حقیقت شادی میکند و از بدی خوشحال نمیشود.
حال زمان آن رسیده است که به مأموریت دیگر بروید .همانطور که در نقشهای
که برایتان فرستادم میبینید ،مأموریت شما به قطب شمال است .شما یک

هفته فرصت دارید تا در مورد این سرزمین زیبا تحقیق کنید .در تحقیقات خود
سعی کنید حداقل به یک حقیقت و بدی در مورد این سرزمین پی ببرید.

در پایــان کالس اگــر زمــان کافــی داشــتید ،میتوانیــد بــازی زیــر را بــا بچههــا انجــام

دهیــد.

بازی تشخیص تفاوتها

بچههــا را دو بــه دو رو بــه روی هــم قــرار دهیــد و از آنهــا بخواهیــد بــه مــدت  ۱دقیقــه بــا
دقــت بــه ظاهــر یکدیگــر نــگاه کننــد .بعــد از گذشــت ایــن مــدت از آنهــا بخواهیــد روی

خــود را برگرداننــد و بــه یکدیگــر نــگاه نکننــد .بچههــا فرصــت دارنــد در مــدت  ۳۰ثانیــه
 ۳تغییــر را در ظاهــر خودشــان ایجــاد کننــد .بــه طــور مثــال :بنــد کفــش خــود را بــاز

کننــد ،موهــای خــود را ببندنــد و یــا بــاز کننــد ،دکمههــای لبــاس خــود را جابهجــا کننــد.
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