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گروه سنی:  ۸- ۱۲ سال 

هــدف: مــن به عنــوان ســفیر آگاپــه، بایــد در هــر جــا و در هــر لحظــه محبــت 
آســمانی داشــته باشــم و ایــن محبــت، محبتــی صبور اســت!

آیات کلیدی: پیدایش ۱۲ )داستان ابراهیم(

زمــان ۴۵ دقیقــه تــا یــک ســاعت ) از قبــل بــا همکاران تــان تمریــن کنیــد و 
مطمئــن شــوید کــه بیشــتر از یــک ســاعت جلســه طــول نمی کشــد(

درس دوم 
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توضیحاتی برای شروع:

در ابتــدای درس اعالنیــه ای بــرای بچه هــا داریــم. در اینجــا می توانیــد صــدای طبــل و 
یــا شــیپور را پخــش کنیــد تــا بچه هــا هیجــان بیشــتری داشــته باشــند. اعالنیــه را در 
کاغــذی طومــار وار آمــاده کنیــد کــه در همــان حــال و فضــای ســرزمین نارنیــا )از هفتــه 

گذشــته( باقــی بمانیــم.  

متن داخل اعالنیه: 

ایــن  آگاپــه  پادشــاه ســرزمین  کــه مطلــع هســتید،  آقایــون، همانگونــه  و  خانم هــا 
فرصــت را بــه هــر کــس داده اســت تــا او نیــز شــهروند و شــاهزاده ایــن ســرزمین شــود. 
و امــا آنانــی کــه بــه مقــام شــاهزادگی برگزیــده شــده اند زیــن پــس ســفیران ســرزمین 

ــز می باشــند.  ــه نی آگاپ

یــک مکــث کوتــاه و صــدای طبــل اینجــا بــاز شــنیده می شــود. بــه ایــن ترتیــب شــما بــه 
متــن هیجــان بیشــتری می دهیــد تــا بچه هــا بداننــد کــه ســفیر بــودن کار مهمــی اســت.

شــما نماینــدگان ســرزمین آگاپــه هســتید و به عنــوان نماینــدگان و ســفیران قــرار 
اســت بــه ۱۰ مأموریــت فرســتاده شــوید. ســفیر عالی تریــن و مهم تریــن نماینــده یــک 

کشــور اســت کــه بــه ســرزمین های مختلــف فرســتاده می شــود. 
در هفتــه پیشــین، نامــه ای بــه شــما ارســال شــده اســت. ایــن نامــه مهــر و مــوم شــده، 
اولیــن مأموریــت شماســت. امــا قبــل از گشــودن نامه هــا آیــا کســی هســت کــه نامــه 

را دریافــت نکــرده امــا می خواهــد بــه مــا بپونــدد؟  

در ایــن قســمت فرصتــی داریــم تــا اگــر کســی از هفتــه گذشــته عهــد را نبســته تصمیــم 
بگیــرد تــا بــا ایمــان آوردن بــه عیســی او نیــز شــهروند ســرزمین آگاپــه شــود و در ایــن 
مأموریت هــا بــا بقیــه همــراه شــود. چنــد دقیقــه وقــت دهیــد و اگــر فــرد جدیــدی 
خواســت عهــد ببنــدد، مثــل مراســم هفتــه گذشــته، بــه او یــادآوری کنیــد کــه چــرا ایــن 
کار را می کنــد و بعــد بــا جشــن و ســرور اعــالن کنیــد کــه او نیــز از امــروز شــاهزاده شــده 

اســت، شــاهزاده ســرزمین آگاپــه. 

 پس از این مراسم، شیپوری نواخته می شود و بقیه متن را از روی طومار بخوانید.

زمــان بازگشــایی پاکت هــای سربســته اســت. در هــر پاکــت یــک نقشــه قــرار دارد و 
یــک عــدد تــاس. تــاس  را بایــد در تمــام طــول ایــن مســیر مأموریــت ۱۰ هفتــه ای در 

جــای امنــی نگــه داریــد چــون یکــی از مهم تریــن لوازمــی اســت کــه الزم داریــد. 

مــردم ســرزمین های دیگــر از دو طریــق می تواننــد بفهمنــد کــه مــا از کــدام ســرزمین 
ــق چیســت؟ ــد کــه آن دو طری ــم. چــه کســی می دان آماده ای

۱- پاسپورت ما
۲- وفاداری به قانون سرزمین خود
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از بچه ها برسید که چه کسی می  داند که قانون سرزمین آگاپه چیست؟ 
تنها قانون سرزمین آگاپه، قانون محبت است. 

یوحنا ۱۳: ۳۴- ۳۵ 
عیســی گفــت: یــک حکــم بــه شــما می دهــم، فقــط یــک حکــم. آن حکــم محبت اســت. 
همان گونــه کــه مــن شــما را محبــت کــردم، شــما نیــز بایــد یکدیگــر را محبــت نماییــد. 

از همیــن محبــت شــما بــه یکدیگــر، همــه پــی خواهنــد بــرد کــه شــاگرد مــن هســتید.

از بچه هــا بخواهیــد دســت خــود را بــر روی قلب شــان بگذارنــد و بلنــد ایــن جملــه را 
تکــرار کننــد:  

ــد در هــر جــا و در هــر لحظــه محبــت داشــته باشــم،  ــه، بای ــوان ســفیر آگاپ مــن به عن
محبتــی همچــون محبــت عیســی. 

)ایــن عمــل نمادیــن اســت. ســعی کنیــد در تمــام طــول جلســه، فضــای داســتان های افســانه ای و شــوالیه ای 
را حفــظ کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه الگــوی درس هــا تمامــاً داســتان های نارنیــا اســت و بــر اســاس آن 

فضاســازی شــده اســت.( 

توضیح مأموریت:

ایــن هفتــه مأموریــت مــا در یــک صحــرا اســت و بچه هــا بایــد در طــی مســیر حــدس 
بزننــد کــه موضــوع درس امــروز مــا چیســت.

هــر کــدام از ســفیران یــک تــاس و یــک نقشــه دارنــد. بــرای شــروع مأموریــت هــر یــک 
از بچه هــا بایــد تــاس بندازنــد و هــر کــس کــه تــاس شــماره ۶ آورد بایــد بــازی را شــروع 

کنــد. 
در نقشــه ردپاهای رنگی دیده می شــود که مســیر ســفر ســفیران را مشــخص می کند. 

هــر کــدام از ایــن رنگ هــا نمایانگــر مســافت ها بــا متراژهای متفاوت هســتند.
بــه نوبــت  ردپاهــای ۶، ۱۲، ۱۸، ۲۶ و ۳۲ خانه هــای چالــش هســتند. بچه هــا بایــد 
تــاس بندازنــد و بــه ردپاهــای ۶، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۲۴ برســند. بــرای مثــال نفــر اول عــدد ۲ 

مــی آورد، بــه ایــن ترتیــب ۲ خانــه می رویــم جلــو. نفــر دوم ۵ مــی آورد، امــا چــون بایــد 
بــه خانــه ۶ برســیم پــس نفــر دوم نمی توانــد حرکــت کنــد. بــه همیــن ترتیــب نفــر ســوم 
تــاس می انــدازد و اگــر ۴ بیــاورد می توانــد بــه خانــه ۶ بــرود. زمــان دریافــت چالــش اول 

رســیده اســت.
در ایــن بــازی معلــم هــم یــک نامــه سربســته دارد. او نیــز بایــد نامــه را بــاز کنــد و در آن 

چالش هــای هــر خانــه نوشــته شــده اســت. 

)در حین بازی ممکن است بچه هایی که تاس مورد نظر را نیاورده اند کالفه شوند و غر بزنند. این قسمت هم 
جزئی از تعلیم تجربی شماست که می توانید در قسمت کاردبرد به آن اشاره کنید. سفیر آگاپه محبتش را با 
صبر نشان می دهد، صبری که غرغر و شکایت نمی کند و به خاطر مشکالت راه سفر را نیمه تمام نمی گذارد.(

شروع مأموریت:

طبــق توضیحــات بــاال بچه هــا مأموریــت را شــروع کــرده و خــود را بــه خانــه ۶ برســانند. 
بــا مفهــوم صبــر  اینجــا  امــروز اســت و بچه  هــا در  واقــع مقدمــه درس  خانــه ۶ در 

به عنــوان اولیــن شــکل محبــت آشــنا می شــوند.

مقدمه

معلــم دفترچــه راهنمــای خــود را بــه شــکل یــک طومــار بــاز کــرده و بــا صــدای بلنــد 
می گویــد:

 خانه شماره ۶: کارگاهِ عملی
بــا اســتفاده از جــدول راهنمــای کنــار نقشــه بگوییــد تــا اینجــا چقــدر راه را پیــاده  ��

طــی کرده ایــم؟
ــم و همــه  �� ــا اینکــه ابتــدای مأموریــت هســتیم امــا راه طوالنــی ای را طــی کرده ای ب

تشــنه هســتیم، امــا آب نداریــم. آب مهم تریــن وســیله در طــی ســفر در صحــرا 
و بیابــان اســت. شــما چنــد دقیقــه وقــت داریــد تــا بــا وســایلی کــه بــه مــا در کنــار 

نقشــه داده شــده اســت بگوییــد کــه چطــور می تــوان آب تهیــه کــرد؟
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بــه بچه هــا فرصــت دهیــد تــا پیشــنهادات خــود را بــا بقیــه در میــان بگذارنــد. در ادامــه 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه چطــور در زمانــی کــه آب در دســترس نیســت می تــوان 

بــا کنــدن زمیــن آب برداشــت کــرد: 

وسایل مورد نیاز: بیلچه، سطل آب، پالستیک، سنگ 
۱- ابتدا با بیلچه زمین را تا ارتفاع ۴۰ سانتی متر حفر می کنیم.

۲- سطل آب را در حفره قرار دهید.
۳- پالستیک را روی حفره بکشید.

۴- ســنگ ها را اطــراف پالســتیک بچینیــد و آنهــا را ثابــت کنیــد و یــک عــدد ســنگ را در 
مرکــز ســطل روی پالســتیک قــرار دهیــد.

ــد چنــد ســاعت منتظــر بمانیــم و  ــه اســت. حــاال بای ــه آخــر، مهم تریــن مرحل ۵- مرحل
اینگونــه آب درون ســطل جمــع می شــود.

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه بایــد مطمئــن باشــند کــه بــه انــدازه کافــی آب جمــع 
کرده انــد و هــر چــه بیشــتر صبــر کننــد آب بیشــتری جمــع خواهنــد کــرد. زمــان بگیریــد 
و بــه مــدت ۳۰ ثانیــه ســکوت کنیــد. ایــن ســکوت و زمــان آن، نمادیــن اســت. بــه ایــن 

روش بچه هــا صبــر کــردن و انتظــار کشــیدن را تجربــه می کننــد.
زمــان حرکــت اســت و بایــد دوبــاره تــاس بندازیــم و همگــی آمــاده حرکــت شــویم تــا بــه 

خانــه ۱۲ برســیم. 

خانه شماره ۱۲: ایستگاه امدادرسانی
در ایــن ایســتگاه شــتری روی زمیــن نشســته و کالهــی کنــارش قــرار دارد. معلــم بــه 
بچه هــا می گویــد کــه یــک نفــر از اعضــای یــک گــروه صحرانــورد گــم شــده اســت. 

ســعی کنیــد حــدس بزنیــد کــه او کجاســت!
به بچه ها اجازه دهید نظرات خود را بگویند. 

پاســخ شــما: صحرانــورد در واقــع زیــر شــن ها مخفــی شــده اســت. فکــر می کنیــد چــرا 
او زیــر شــن ها مخفــی شــده اســت؟ 

در صحــرا در ایــن ســاعت روز یعنــی ســاعت ۱۲ ظهــر، خورشــید به شــدت می تابــد و 
گرمــا باعــث می شــود کــه بــدن ســریع تر آب خــود را از دســت بدهــد. از دســت دادن 
آب بــدن خیلــی خطرنــاک اســت. در ایــن زمــان یــا بایــد بــه انــدازه کافــی آب نوشــید و 
یــا اســتراحت کــرد. صحرانــورد برعکــس شــما چــون روش تهیــه آب را نمی دانســت و 
آب کافــی نداشــت پــس بایــد اســتراحت می کــرد و اینطــوری صبــر می کــرد تــا خورشــید 
غــروب کنــد. در ضمــن چــون صحرانــورد ســایه بانی هــم نــدارد کــه زیــر آن اســتراحت 

کنــد به ناچــار زیــر شــن بایــد می رفــت و صورتــش را هــم بــا کالهــش می پوشــاند. 
ــدا کننــد. بعــد بچه هــا  ــرای خــود پی ــد و ســریع کالهــی ب از بچه هــا بخواهیــد کــه برون
بایــد کاله شــان را بــر سرشــان بگذارنــد. بــه بچه هــا بگوییــد کــه چــون شــما در مرحلــه 
قبــل صبــر کردیــد و توانســتید بــرای خــود آب تهیــه کنیــد می توانیــد بــه ســفر ادامــه 

دهیــد و بگذاریــد کــه صحرانــورد اســتراحت کنــد. 

نوبــت رســیدن بــه خانــه ۱۸ اســت. بــازی را بــه همــان روش قبــل ادامــه دهیــد تــا بــه 
خانــه ۱۸ برســید. 

خانه شماره ۱۸: خطر 
قبل از رسیدن به خانه ۱۸ صدای وزیدن باد کم کم شنیده می شود. 

بــه محــض رســیدن بــه خانــه ۱۸ بــه بچه هــا اعــالن کنیــد کــه طوفــان شــن در راه اســت 
و هــر چــه زودتــر بایــد بــه خانــه ۲۶ برســند و در آنجــا بــرای خــود پناهگاهــی بســازند. 

از بچه ها بپرسید که طوفان شن چیست؟
طوفــان بــه دلیــل آشــفتگی شــدید در جــو و بــه خاطــر اختــالف فشــار هــوا رخ  ��
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می دهــد و گاهــی بــا بــاران و گاهــی بــا شــن و ماســه )بســته بــه مکانــی کــه در آن 
قــرار دارد( همــراه اســت. طوفــان شــن هنگامــی رخ می دهــد کــه بــادی شــدید در 
مناطــق خشــک و بیابانــی شــروع بــه وزیــدن نمایــد و بــا ســرعت و قدرتــی کــه دارد، 

ذرات شــن و ماســه را در هــوا پخــش کنــد.
راهکارهای مقابله با طوفان شن چیست؟

خونسردی خود را باید حفظ کنیم. ��
به دنبال سرپناهی بگردیم. ��
داشــتن آب کافــی )طوفــان شــن باعــث خشــک شــدن دســتگاه تنفســی می شــود.  ��

داشــتن آب کافــی کمــک می کنــد کــه بتوانیــد دســت و صــورت را بشــورید و آب 
بنوشید(.

داشــتن عینــک و ماســک )در صورتــی کــه ماســک نداریــد می توانیــد دســتمالی  ��
را دور ســر و صــورت ببندیــد. دســتمال را خیــس کنیــد چــون ایــن رطوبــت درون 
ــه درون سیســتم تنفســی شــما  ــار و هــوای خشــک ب دســتمال از ورود گــرد و غب

جلوگیــری مــی کنــد(.
در پناهگاه منتظر بمانید تا طوفان تمام شود.  ��

یادتــان باشــد کــه از اعــالن اخطــار طوفــان شــن تــا شــروع آن می توانــد تنهــا ۱۳ دقیقــه 
زمــان ببــرد، پــس هــر چــه زودتــر خــود را بــه پناهــگاه برســانید. 

تعلیم کتاب مقدس

خانه شماره ۲۶: ایستگاه اتراق
بــه بچه هــا بگوییــد کــه وقتــی در صحــرا هســتید مطمئنــاً نــه می توانیــد بــا خــود تبلــت 
داشــته باشــید و نــه گوشــی همــراه. االن هــم در پناهــگاه بایــد آنقــدر منتظــر بمانیــم تــا 
طوفــان تمــام شــود. پــس بــرای اینکــه حوصله تــان ســر نــرود بهتریــن کار ایــن اســت کــه 
یــا از روی کتابــی بخوانیــد و یــا داســتانی را گروهــی بــرای هــم تعریــف کنیــد. آیــا اینجــا 
کســی هســت کــه داســتان ابراهیــم، یکــی از مردانــی کــه اســمش در کتاب مقــدس 

بارهــا آمــاده باشــد را بدانــد؟ 

اجازه دهید داوطلبین هر کدام یک نکته کوچیک در مورد ابراهیم بگویند. 
در ادامــه داســتان را بــر اســاس اطالعاتــی کــه بچه هــا دادنــد به صــورت خالصــه تعریــف 

کنید:
۱- خدا ابراهیم را دوست داشت و او را محبت می کرد. 

۲- ابراهیم هم خدا را دوست داشت، او مثل ما شاهزاده و فرزند خدا شده بود. 
۳- خــدا بــه ابراهیــم کــه مثــل پســرش دوســتش داشــت ســرزمین بزرگــی را نشــان داد 

و بــه او گفــت کــه ایــن ســرزمین را بــه تــو می دهــم. 
۴- ابراهیم خیلی خوشحال شد. اما یک مشکلی وجود داشت. 

۵- ابراهیــم بــه خــدا گفــت کــه فرزنــدی نــدارد و نگــران اســت کــه بعــد از او ســرزمین بــه 
چــه کســی بــه ارث می رســد. 

۶- خدا به ابراهیم قول داد که صاحب فرزند می شود با اینکه پیر شده بود. 
۷- امــا ابراهیــم بایــد صبــر می کــرد. فکــر می کنیــد ابراهیــم چقــدر بایــد صبــر می کــرد؟ 
۲۵ ســال! از زمانــی کــه خــدا بــه ابراهیــم وعــده داد تــا زمانــی کــه وعــده بــه انجــام رســید 

۲۵ ســال طــول کشــید. 

ــان تمــام  ــه مــا اطــالع می دهــد کــه طوف ــر ب ــن آژی ــری شــنیده می شــود. ای صــدای آژی
شــده اســت. پــس بــاز بایــد راهــی شــد، گرچــه راه چندانــی بــه پایــان مأموریــت نرســیده 

اســت. 

نفــر بعــدی کــه بایــد تــاس بنــدازد را انتخــاب کنیــد. بــازی را ادامــه دهیــد تــا بــه خانــه 
شــماره ۳۲ برســید. 

کاربرد

خانه شماره ۳۲: پاداش
از بچه هــا بخواهیــد مســافتی را کــه از ابتــدا تــا بــه انتهــا طــی کردنــد را بشــمارند. بــه 

ــا شــمارش را انجــام دهنــد.  بچه هایــی کــه سن شــان کمتــر اســت کمــک کنیــد ت
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بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه بــه پایــان اولیــن مأموریــت رســیدیم. بــرای شــما پاداشــی 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. امــا قبــل از اینکــه پــاداش بــه شــما داده شــود پادشــاه 

ســؤاالتی را بــرای شــما مطــرح کــرده اســت. 

سؤال اول: کدام یک از مراحل سفر برای شما سخت تر بود؟ 
سؤال دوم: از هر مرحله از سفر چه آموختید؟ 

سؤال سوم: از کل مأموریت چه چیز آموختید؟ 
سؤال چهارم: در این مأموریت چطور شما نشان دادید که سفیر آگاپه هستید؟ 

ســفیر آگاپــه، در هــر جــا و در هــر زمــان بایــد محبــت کنــد، محبتــی شــبیه بــه محبــت 
عیســی. و اینگونــه دیگــران می فهمنــد کــه آنهــا شــاگرد عیســی و فرزنــد خــدای پــر از 
عشــق و محبــت هســتند. در اول قرنتیــان ۱۳: ۴ نوشــته شــده کــه محبــت بردبــار و 

صبــور اســت. 
از بچه ها بخواهید محبت صبور را تعریف کنند. 

صبــر یعنــی انتظــار کشــیدن بــا آرامــش بــدون غــر زدن، بــدون عصبانــی شــدن، بــدون 
نگــران شــدن. 

ــر نداشــتیم نمی توانســتیم  �� ــدا صب ــم کــه اگــر از همــان ابت ــن ســفر مــا دیدی در ای
بــرای ســفرمان آب تهیــه کنیــم. آب مهم تریــن وســیله در ایــن ســفر بــود. 

در طوفــان بایــد صبــر می کردیــم و بــدون غــر زدن، شــرایط را می پذیرفتیــم و در  ��
زمــان انتظــار بــدون نگرانــی از وقت مــان بهتریــن اســتفاده را می کردیــم. 

از بچه هــا بخواهیــد دقایقــی را تعمــق کننــد و فکــر کننــد در چــه مــواردی در زندگی شــان 
بایــد صبــر داشــته باشــند و انتظــار بکشــند. آیــا ایــن انتظــار کشــیدن بــرای آنهــا دشــوار 
اســت؟ چــه راهکارهایــی بــرای اینکــه محبتــی صبــور داشــته باشــند می تواننــد ارائــه 

دهنــد؟ 
بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد بــر طبــق کالم خــدا، خــدا کســانی را کــه بــا ایمــان بــه او 
انتظــار می کشــند، صبــر دارنــد و در ســختی ها بردبــار هســتند را خجــل نمی کنــد. 

)حتمــاً دقــت شــود کــه ایــن قســمت از تعلیــم بــا واژگان ســاده گفتــه شــود تــا همــه بچه هــا متوجــه مفهــوم ایــن 
قسمت شــوند(.

با بچه ها دعا کنید. 

زمان دریافت جایزه است. 
در انتهــا عکــس ماشــین جیــپ را بــه بچه هــا نشــان دهیــد و بــه آنهــا بگویــد چــون 
ایــن مرحلــه از مأموریــت را بــه خوبــی گذراندیــد جایــزه شــما ایــن اســت کــه بــا جیــپ 
بــه مرحلــه بعــدی مأموریــت برویــد. در طــی هفتــه نامــه سربســته دیگــری را دریافــت 
خواهیــد کــرد. امــا همچنــان بایــد صبــر کنیــد و نامــه را زمانــی بــاز کنیــد کــه همگــی بــا 

هــم جمــع شــده ایم. 

بچه هــا را تشــویق کنیــد تــا جعبــه ای بــرای خــود آمــاده کننــد و هــر نقشــه و مأموریــت 
را کــه انجــام شــده در جعبــه بگذارنــد. شــاید روزی دوبــاره نقشــه بــه درد شــان بخــورد! 

پروژه هفته

در طــی هفتــه بچه هــا بایــد تحقیــق کننــد و بگوینــد چنــد درصــد از کــره زمیــن را 
اســت؟   گرفتــه  صحراهــا 


