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گروه سنی:  ۸- ۱۲ سال 

کاربــرد و هــدف : بیاموزیــم کــه مهربانــی و شــفقت یکــی از خصوصیــات 
محبــت اســت. مهربانــی یعنــی نیــاز دیگــران را ببینیــم و عملــی انجــام 

دهیــم بــرای رفــع آن نیــاز بــدون ســود شــخصی.

منبع : لوقا ۱۰: ۲۵- ۲۷ )داستان سامری نیکو( – اول قرنتیان ۱۳: ۴

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

درس سوم
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توضیحاتی برای شروع:

پــس از ســام و خوش آمدگویــی، همچــون هفتــه گذشــته، متــن زیــر را بــر روی كاغــذی 
شــبيه بــه طومــار بنویســید و بــا صــدای رســا متــن داخــل اعانیــه را بخوانیــد.

متن اعالنیه:
ســفيران ســرزمين آگاپــه، بــه شــما تبريــک می گوییــم كــه مراحــل قبــل را بــا موفقيــت پشــت ســر گذاشــتيد و 
آمــاده یــک مأموريــت دیگــر هســتید. همانطــور کــه می دانیــد شــما به عنــوان ســفیران، هــر هفتــه بــه ســفری 
تــازه بــه اقصــا نقــاط جهــان می رویــد و مأموریــت داریــد تــا در هــر جــا کــه قــدم می گذاریــد بــا زندگــی خــود پیــام 

ســرزمین آگاپــه را بــه مردمــان آن نقــاط اعــالم کنیــد. 
اینــک زمــان ســفر ایــن هفتــه فــرا رســیده اســت. در نامــه ای کــه در چنــد روز گذشــته دریافــت کردیــد، نقشــه 
منطقــه ای کــه بایــد بــه آن ســفر کنیــد را می بینیــد. در طــی ایــن ســفر بایــد بــه یاد داشــته باشــید که شــما ســفیر 
و شــاهزاده ســرزمین آگاپــه هســتید، ســرزمینی کــه قانونــی نــدارد جــز قانــون محبــت. در طــی ایــن ســفر شــما 
خواهیــد آموخــت کــه محبــت بایــد مهربــان و دلســوز باشــد. مهربانــی یعنــی نیــاز دیگــران را ببینیــم و عملــی 

انجــام دهیــم بــرای رفــع آن نیــاز بــدون ســود شــخصی.
اما قبل از شروع سفر، آیا کسی در بین ماست که می خواهد او هم به جمع سفیران بپیونند؟ 

در ایــن قســمت اگــر فــرد تــازه ای بــه گــروه شــما اضافــه شــده اســت، می توانیــد از یکــی 
از بچه هــا کــه در هفته هــای گذشــته بــه جمــع ســفیران پیوســته اســت بخواهیــد تــا 
توضیــح مختصــری بدهــد کــه چگونــه فــرد تــازه وارد هــم می توانــد بــا پذیرفتــن عیســی، 

او نیــز شــهروند و شــاهزاده ســرزمین آگاپــه شــود و بــه جمــع ســفیران بپیوننــد.

)به این ترتیب شما بچه ها را تشویق می کند تا بیاموزند که چگونه می توانند در آینده با دوستان خود درباره 
عیسی بشارت دهند.( 

توضیح مأموریت هفته

زمــان بازگشــایی پاکت هــای سربســته اســت. از بچه هــا بپرســید کــه آیــا می تواننــد بــر 
اســاس تصاویــری کــه در نقشــه می بیننــد حــدس بزننــد کــه بــرای مأموریــت امــروز بــه 

کجــا قــرار اســت برونــد؟ 
همانطــور کــه در نقشــه می بینیــم مأموریــت ایــن دفعــه مــا بــه آفریقاســت. آفریقــا 

یکــی از قاره هــای روی زمیــن اســت. 
نقشــه جهــان را یــک بــار دیگــر بــه بچه هــا نشــان دهیــد و بخواهیــد قــاره آفریقــا را بــر 

آن پیــدا کننــد. 
از یکــی از بچه هــا بخواهیــد تــا قبــل از شــروع مأموریــت ایــن هفتــه دعــا کنــد تــا همگــی 
بــا حکمتــی کــه خــدا بــه مــا می بخشــد بتوانیــم مأموریــت را بــه شایســتگی یــک ســفیر 

خــوب بــه انجــام برســانیم. 
بعــد از دعــا از بچه هــا بپرســید کــه چــه اطاعــات و حقایقــی را در مــورد ســرزمین آفریقــا 

و مــردم آن می داننــد. 

شروع مأموریت

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در طــی ایــن مأموریــت قــرار اســت بــه ســه روســتا در 
آفریقــا ســر بزنیــم و بــا هــم بیشــتر در مــورد آفریقــا و مــردم ایــن ســرزمین یــاد بگیریــم.

مقدمه

در روســتای اول، در هر خانه ۲ مورد تعلیمی در مورد آفریقا به شــما گفته می شــود. 
ــرای عبــور از ایــن مرحلــه مــا حداقــل  یکــی از آنهــا درســت اســت و دیگــری اشــتباه. ب

بایــد ۳ حقیقــت را کشــف کــرده تــا بتوانیــم بــه روســتای دوم برســیم.
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طبق آنچه روی نقشه می بینید، مسیر ما به سه قسمت تقسیم شده است. در هر روستا، ما یک سری 
اطالعات در مورد آفریقا خواهیم آموخت. دقت داشته باشید که مقدمه، تعلیم کتاب مقدس و کاربرد در 

دل همین سفرها نهفته است.

روستای اول:
بــه ترتیــب معلــم از بچه هــا بخواهــد تــا تــاس بریزنــد و هــر کــس کــه تــاس خانــه موجــود 

در ایــن مرحلــه را آورد بایــد گزینــه درســت را از نادرســت تشــخیص دهــد. 

)مــا بــرای همــه خانه هــا ســؤاالتی طراحــی کرده ایــم، امــا لزومــی نــدارد کــه بــه همــه 
ــد  ــه ســر بزنیــد کافیســت. بگذاری ــه ســه خان ــد تنهــا ب خانه هــا وارد شــوید. اگــر بتوانی
بچه هــا هیجــان داشــته باشــند کــه بــه کــدام خانــه ســر می زننــد و در هــر خانــه چــه 

چیــزی در انتظــار آنهاســت.(

خانه اول:
1 - در آفریقــا عظیم تریــن حیوانــات زیســت می کننــد. بلندتریــن: زرافــه- ســریعترین: 

چیتــا- بزرگتریــن: فیــل. )حقیقــت(
۲- نصف بیشتر مردم آفریقا سفید پوست هستند. )غلط(

خانه دوم:
۱- در آفریقا بیماری ای به اسم ماالریا وجود ندارد. )غلط(

۲- در آفریقا هیچ ببری وجود ندارد. )حقیقت(

خانه سوم:
۱ – مصر در آفریقا نیست. )غلط(

۲- زن هــا و بچه هــای آفریقایــی وظیفــه پیــدا کــردن آب را دارنــد و روزی بیــش از شــش 
کیلومتــر را پیــاده بــه دنبــال آب می گردنــد. )حقیقــت(

خانه چهارم:

۱- در آفریقا فقط ۱۰۰ زبان وجود دارد. )غلط، جواب درست بیش از ۱۰۰۰ است(
۲- بیشتر از ۴۰ درصد مردم آفریقا خواندن و نوشتن نمی دانند. )حقیقت(

خانه پنجم:
1- در آفریقا قبایل آدمخوار وجود دارد. )حقیقت(

۲- خطرناکترین حیوان موجود در آفریقا شیر است. )غلط، اسب آبی(

ــا حاضــر هســتند بــه  ــا وجــود اطاعاتــی کــه کســب کردنــد آی از بچه هــا بپرســید کــه ب
مســیر ســفر ادامــه دهنــد؟ هــر کــس کــه بخواهــد بــه ایــن ســفر ادامــه دهــد بایــد ایــن 
ــا چالش هــای بیشــتری  ــرار اســت ب آمادگــی را داشــته باشــد چــون در روســتای دوم ق

روبــرو شــویم. 

تعلیم کتاب مقدس

روستای دوم 
ــی هســتند کــه  ــد کــه خانه هــای ۶، ۸ و ۱۰ خانه های ــه بچه هــا بگویی ــن قســمت ب در ای
ــازی  ــار تــاس بنــدازد و آنقــدر ب ــه آنهــا ســر بزنیــم. هــر نونهــال بایســتی دوب ــد ب مــا بای
را ادامــه دهیــم تــا اعــداد خانه هــای مذکــور را بیاورنــد. البتــه حــل هــر چالــش گروهــی 

خواهــد بــود. 

کنیــد( مشــخص  را  انداختــن  تــاس  قانــون  بایســتی  خودتــان  کالس تــان  بچه هــای  تعــداد  بــه  )بســته 

چالش خانه شش:
در آفریقــا یکــی از خطرناک تریــن بیماری هــا ماالریــا اســت. از بچه هــا بپرســید کــه آیــا 

می داننــد ماالریــا چیســت؟ 
ماالریــا یــک بیمــاری انگلــی اســت کــه از طریــق نیــش پشــه در مناطــق گرمســیر و آلــوده 

وارد بــدن می شــود. 
از بچه ها بپرسید آیا می دانند که چطور می توان از ماالریا جلوگیری کرد؟
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و حشــره کش  پشــه بند  از  اســتفاده  ماالریــا  بیمــاری خطرنــاک  جلوگیــری  روش  دو 
کمــک  بــا  کــه چطــور می تواننــد  کننــد  فکــر  ثانیــه   ۳۰ بخواهیــد  بچه هــا  از  اســت. 
و  همســن  بچه هــای  تــا  بفرســتند  هدیــه ای  آفریقــا  مــردم  بــرای  خانواده هاشــون 

بماننــد.  امــان  در  ماالریــا  خطــر  از  سال شــان 

خانه هفت:
پوچ.

چالش خانه هشت:
ســقف خانــه شــماره ۸ مدت هاســت کــه ســوراخ شــده اســت. پیرزنــی کــه در ایــن 
خانــه زندگــی می کنــد نمی توانــد ســقف را تعمیــر کنــد. شــما ۱ دقیقــه وقــت داریــد تــا 
راه حلــی پیــدا کنیــد و بگوییــد کــه چطــور می توانیــم ســقف ایــن خانــه را تعمیــر کنیــم. 
ســقف کلبه هــای روســتایی در آفریقــا پوشــالی اســت. ســقف های پوشــالی را می تــوان 

در شــمال ایــران نیــز یافــت.

اجــازه دهیــد بچه هــا بــا خاقیــت خــود بــه نتیجــه برســند و در نهایــت خودتــان توضیــح 
دهیــد کــه چطــور می تــوان ســقف پوشــالی ســاخت و چطــور ســقف پوشــالی فشــرده 

می توانــد ســاکنین خانــه را از گرمــای آفتــاب و بــاد و بــاران در امــان نــگاه دارد.

خانه نه:
پوچ

چالش خانه ده:
چــون در تمــام روز در زیــر آفتــاب در ســاخت ســقف منــزل پیــرزن کمــک کردیــد، 
قــرار اســت امشــب در کنــار آتــش بنشــینیم و از غذایــی کــه اهالــی خانــه ده بــرای مــا 

درســت کرده انــد بخوریــم.
از بچه هــا بخواهیــد ســریع برونــد و بــرای خــود خوراکــی ای بیاورنــد )در صورتــی کــه 
جلســه حضــوری برگــزار می شــود شــما می توانیــد از قبــل بــرای بچه هــا خوراکی هایــی 

را تهیــه کنیــد(. 
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در حینــی کــه بچه هــا مشــغول خــوردن خوراکی های شــان هســتند از آنهــا بپرســید کــه 
فکــر می کننــد غذاهــای محلــی مــردم آفریقــا چیســت؟ 

یکــی از معروف تریــن غذاهــای مــردم آفریقــا پاتجیــکاس اســت کــه خیلــی بــه آبگوشــت 
مــا ایرانی هــا شــباهت دارد. ایــن غــذا بایــد در ظرف هــای چدنــی و بــر روی آتــش طبــخ 

شود. 

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در حالــی کــه همگــی دور آتــش نشســته ایم خــوب 
می شــود کــه داســتانی را بــرای ســاکنین خانــه شــماره ۸ تعریــف کنیــم.

)شــما بایســتی یــک روز قبــل از جلســه بــا بچه هــا تمــاس گرفتــه و بخواهیــد کــه بــا کمــک والدین شــان 
داســتان ســامری نیکــو از لوقــا بــاب ۱۰ آیــات ۳۰ تــا ۳۷ را یــاد بگیرنــد، چــون قــرار اســت خــود بچه هــا 
داســتان را بــرای ســاکنین خانــه شــماره ۸ تعریــف کننــد. هــدف از ایــن قســمت ماننــد ابتــدای جلســه ایــن 

اســت کــه بچه هــا تمریــن کننــد تــا چطــور داســتان های کتاب مقــدس را بــا دیگــران در میــان بگذارنــد.(

شــما داســتان را شــروع کنیــد و در ادامــه از بچه هــا بخواهیــد هــر کــدام فقــط یــک نکتــه 
ــف کــردن  ــا هــم در تعری ــن ترتیــب همگــی ب ــه ای ــد و ب ــه کنن ــه ادامــه داســتان اضاف ب

داســتان شــریک شــوید.
به عنوان مثال:

- مردی در داستان وجود داشت که توسط راهزنان غارت شده بود.
- سامری نیکو مرد مجروح را روی االغ خود سوار کرد.

کاربرد :

روستای سوم
در بیــن خانه هــای ۱۱- ۱۵، خانــه ای اســت کــه پادشــاه ســرزمین آگاپــه نامــه ای را بــرای 

شــما گذاشــته اســت. شــما بایــد بگردیــد و نامــه را پیــدا کنیــد. 
بچه هــا تــاس می اندازنــد و از بیــن خانه هــای ۱۱ تــا ۱۵ بایــد خانــه مــورد نظــر را پیــدا 

کننــد.

خانه شماره چهارده:
نامــه پادشــاه ســرزمین آگاپــه در ایــن خانــه قــرار دارد. نامــه را بلنــد بــرای بچه هــا 

بخوانیــد. 

)این نامه بر اساس متی ۲۵: ۳۵- ۴۶ و فیلیپیان ۲: ۴ تهیه شده است(

ای سفیران سرزمین آگاپه، شما باعث افتخار هستید. شما با محبت خود توانستید به آخرین مرحله از 
مأموریت دوم خود برسید. در این سفر شما با محبتی مهربان و دلسوز نه به مردم آفریقا بلکه به من 

خیلی کمک کردید، چون وقتی سقف خانه ام خراب بود، آن را تعمیر کردید، وقتی بیماری داشت تهدیدم 
می کرد، شما کمک کردید که از بیماری دور بمانم، شما با من غذا خوردید و برایم از داستان کتاب مقدس 

گفتید. 
حتماً می پرسید ای پادشاه سرزمین آگاپه، ما کی این کارها را برای تو کردیم. و من به شما می گویم، “هر 

گاه با محبتی مهربان، تنها به فکر خود نباشید بلکه به دیگران هم بیندیشید، مرا محبت کرده اید.” 
حال زمان آن رسیده است تا به سفر خود پایان دهید. اما قبل از پایان باید به خانه شما ۱۶ بروید و در آنجا 

برای تان هدیه ای تهیه کرده ام.
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پروژه هفته

خانه شماره شانزده:
بــه بچه هــا عکــس هواپیمایــی را نشــان دهیــد و بــه آنهــا بگوییــد کــه چــون ایــن مرحلــه 
از مأموریــت را بــه خوبــی گذراندیــد جایــزه شــما ایــن اســت کــه بــا هواپیمــا بــه مأموریــت 

بعــدی برویــد. 

در طــی هفتــه نامــه سربســته دیگــری را دریافــت خواهیــد کــرد کــه مقصــد بعــدی را 
نشــان می دهــد. امــا همچنــان نبایــد نامــه را بــاز کنیــد تــا جلســه بعــدی کــه همــه بــا 

هــم جمــع می شــویم. 
همچنیــن در طــی هفتــه بایــد تحقیقــات زیــر را انجــام دهیــد و بــرای ســفر بعــدی آمــاده 

باشید:
۱-  در مــورد آقایــی بــه اســم دیویــد لوینگســتون تحقیــق کنیــد و بــرای هفتــه آینــده فکــر 

کنیــد کــه چطــور او هــم ســفیر آگاپــه بــود و محبتــی مهربــان داشــت. 
منابع کمکی:

🔸 David Livingstone
مبلغان و کاشفان ��

2- حدس بزنید مأموریت سوم شما به کجا خواهد بود. 
۳- بــا خانــواده یــک ســوغاتی کــه از آفریقــا بــا خــود برداشــتید را بــه اشــتراک بگذاریــد. 

ایــن ســوغاتی یــک نکتــه تعلیمــی اســت از فرهنــگ و وضعیــت زندگــی مــردم آفریقــا.

https://youtu.be/89mE8o0aVWY
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

