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گروه سنی:  ۸- ۱۲ سال 

کاربــرد و هــدف: مــن بــه عنــوان ســفير آگاپــه می دانــم در هــر جایــی کــه 
باشــم، مأموریــت دارم تــا محبــت کنــم کــه ایــن محبــت محبتــی بــا ادب 
اســت، محبتــی کــه بــه هــر انســانی از هــر فرهنــگ و نــژادی احتــرام می گــذارد.

منبع : بر اساس لوقا باب ۷ آیه ۳۶ تا ۵۰ و  یوحنا ۱۲: ۱- ۳ 

زمان: یک ساعت  

درس ششم بخش دوم(
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سخنی با معلم

ایــن درس ادامــه درس ســفر بــه ژاپــن اســت. همانطــور کــه در درس گذشــته یــاد 
گرفتیــم، ژاپــن کشــوری اســت نمادیــن بــرای ادب و احتــرام. بچه هــا در هفتــه گذشــته 
یــاد گرفتنــد کــه ژاپــن دارای قدمــت فرهنگــی باالیــی اســت کــه در آن بــه موضــوع 
احتــرام بســیار اهمیــت داده می شــود. همچنیــن در ایــن ســفر همگــی یــاد گرفتیــم کــه 
گرچــه ممکــن اســت برخــی از جنبه هــای دیگــر فرهنگ هــا بــرای مــا عجیــب به نظــر 
برســد امــا مــا بایســتی بــه یکدیگــر بــا هــر فرهنگــی احتــرام بگذاریــم، چــون احتــرام و 

ادب در دل محبــت جــا دارد.

همانطــور کــه در قســمت پــروژه گفتــه شــد، بچه هــا بایســتی بــا کمــک والدیــن تحقیقــی 
در مــورد متــی ۷: ۱۲ می داشــتند. همچنیــن در مــورد یکــی دیگــر از فرهنگ هــای ژاپــن 

کــه مهمانــی چــای اســت تحقیــق می کردنــد. 

در همیــن راســتا، در ایــن جلســه قــرار اســت مهمانــی چایــی بــرای بچه هــا بازســازی 
شــود. بنابرایــن یــک شــب قبــل از شــروع جلســه بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد کــه بــرای 
ــام  ــه ن مهمانــی چــای، آمــاده بیاینــد. همچنیــن در طــی ایــن درس شــما شــخصیتی ب
اســتاد چــای را بــه  عنــوان مهمــان خواهیــد داشــت. یکــی از معلمیــن بایســتی نقــش 
ــوده و در طــی  ــده مراســم چــای ب ــن شــخص برگــزار کنن ــد. ای ــازی کن اســتاد چــای را ب
مراســم چــای داســتان کتاب مقــدس را بــه زبــان عامیانــه بــرای بچه هــا تعریــف می کنــد. 

اســتاد چــای بایــد ســعی کنــد تــا فضایــی هیجان انگیــز ایجــاد کنــد. 

خوش آمدگویی )۲ دقیقه(

با روی خوش به بچه ها خوش آمد بگویید. ��
برای خالقیت شان برای تهیه لباس مهمانی تشویق شان کنید.  ��

مرور درس گذشته )۱۰ دقیقه(

از چنــد نفــر بخواهیــد تــا برداشــت خودشــان را در مــورد آیــه ای کــه به عنــوان پــروژه  ��
در طــی هفتــه گذشــته بــه آنهــا داده شــده بــود بگوینــد.

از بچه هــا بخواهیــد کــه هــر کــدام از آنهــا اطالعــات خــود را در مــورد مهمانــی چــای  ��
بــا کالس در میــان بگذارنــد.

در راســتای صحبت هــای بچه هــا، اطالعــات زیــر را در مــورد مهمانــی چــای تکمیــل 
ــد: کنی
مراسم چای از مراسم های قدیمی و مهم مردم ژاپن است. ��
نام دیگر این مراسم چادو است. ��
چای مخصوصی که در این مراسم استفاده می شود ماچا است. ��
به کسی که چای را آماده می کند استاد چای می گویند. ��

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه مــردم ژاپــن بــا کیمونــو و آداب مخصــوص معاشــرت 
ــا چــای را در  ــی حاضــر می شــوند. آنه کــه در هفتــه پیــش یــاد گرفتیــم در ایــن مهمان

کاســه ای مخصــوص بــا دو دســت می گیرنــد و خیلــی آرام می نوشــند. 

مهمانی چای )۱۰ دقیقه(

یکــی از معلمیــن کــه خالقانــه بــا وســایل در دســترس بــرای خــود کیمونویــی تهیــه 
کــرده، در نقــش اســتاد چــای وارد کالس می شــود و از ایــن مرحلــه بــه بعــد بقیــه کالس 

را ایشــان اداره می کننــد. 
اســتاد چــای بــه ژاپنــی بــه بچه هــا ســالم کــرده و بــه آنهــا تعظیــم می کنــد. ســالم  ��

بــه زبــان ژاپنــی کُنی چیــووا اســت. بچه هــا نیــز بایــد بــه همیــن روش جــواب اســتاد 
چــای را بدهنــد.
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اســتاد چــای، روی زمیــن زانــو زدن، نحــو گرفتــن فنجــان و نوشــیدن چــای را تعلیــم  ��
می دهــد. 

استاد چای مراسم چای را برای مهمانان برگزار می کند. ��
 

بچه هــا  کــه  بخواهیــد  قبــل  از  می توانیــد  می شــود  برگــزار  مجــازی  جلســات  )اگــر 
باشــند( داشــته  آمــاده  را  خــود  چــای  لیوان هــای 

در ادامــه اســتاد چــای بــه بچه هــا توضیــح می دهــد کــه در فرهنــگ ژاپــن مهمانــی چــای 
یکــی از مراســم نمادیــن بــرای ادای احتــرام و ادب اســت. در حینــی کــه قــرار اســت ایــن 
مراســم را بــا هــم برگــزار کنیــم، می خواهــم داســتانی را برای تــان تعریــف کنــم کــه آن 

هــم بــاز بــرای مــا یــک نمونــه دیگــر از ادب و احتــرام اســت. 

داستان کتاب مقدس )۱۰ دقیقه(

از بچه هــا بپرســید کــه اگــر مهمانــی بــه خانــه شــما بیایــد، شــما چطــور از او اســتقبال 
می کنیــد؟ 

جواب ها می توانند به قرار زیر باشند: 
خانه را از قبل تمیز و مرتب می کنیم.  ��
جلوی درب ورودی به استقبال او می رویم و با او سالم و احوالپرسی می کنیم. ��
با چای یا قهوه و شیرینی از او پذیرایی می کنیم. ��

داســتانی را کــه می خواهــم برای تــان تعریــف کنــم ربــط پیــدا می کنــد بــه یــک مهمانــی، 
مهمانــی ای حــدود ۲۰۰۰ ســال پیــش. 

در آن روزگاران نیــز بــه منظــور پذیرایــی از یــک مهمــان، شــخص میزبــان کارهــای زیــر 
را انجــام مــی داد:

او هنگام ورود دستان مهمان را به نشانه ادب و احترام می بوسید. ��
پاهای مهمان را با آب می شست و با حوله خشک می کرد. ��
سر مهمان را با روغن های خوشبو چرب می کرد. ��

ــام شــمعون کــه  ــه ن ــر روی زمیــن زندگــی می کــرد، شــخصی ب ــی کــه عیســی ب در زمان
یکــی از معلمــان دینــی بــود و همــه او را می شــناختند عیســی را بــه خانــه خــود دعــوت 
کــرد. امــا وقتــی عیســی بــه خانــه شــمعون رفــت، شــمعون هیچکــدام از کارهایــی را کــه 

بایــد بــرای اســتقبال و احتــرام بــه عیســی می کــرد انجــام نــداد. 
وقتــی همــه ســر ســفره نشســته بودنــد و منتظــر غــذا بودنــد یــک زن وارد خانه شــمعون 

شــد و مســتقیم به ســمت عیســی رفت. 
نــام آن زن مریــم بــود. مریــم شــنیده بــود کــه عیســی خیلــی فــرد مهمــی اســت. او 
شــنیده بــود کــه عیســی خیلی هــا را شــفا داده بــود، کســانی را کــه مــرده بودنــد زنــده 

کــرده بــود و همــه را محبــت می کــرد. 
ببینــم آیــا بــه نظــر شــما مهم تــر از عیســی فــردی وجــود دارد؟ چــرا؟ ) جواب هــای 

 ) بچه هــا
حــاال یــک ســؤال دیگــر دارم. یادتــان می آیــد کــه درجــه خــم شــدن بــرای نشــان احتــرام 

در ژاپــن بــرای یــک فــرد بســیار مهــم بــه صــورت بــود؟ )جــواب بچه هــا(
بگذاریــم؟  احتــرام  عیســی  بــه  مــا  از  کــدام  هــر  می توانیــم  چطــور  می کنیــد  فکــر 

بچه هــا( )جواب هــای 
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مریــم هــم می خواســت بــا احترامــی کــه بــه عیســی می گذاشــت او را محبــت کنــد، 
ــای عیســی خــم شــد، شیشــه عطــری را از جیــب خــود درآورد و پاهــای  پــس جلــوی پ
ــا آن عطــر بســیار گرانبهــا کــه تمــام ســرمایه و داراییــش بــود عطرآگیــن و  عیســی را ب

ــا موهایــش خشــک کــرد.  ــه ای نداشــت ب چــرب کــرد و چــون حول
شــمعون وقتــی کــه ایــن صحنــه را دیــد بســیار خشــمگین و عصبانــی شــد و بــه مریــم 
گفــت: تــو اینجــا چــه کار می کنــی؟ کــی دعوتــت کــرد؟ بــه چــه اجــازه ای پاهــای مهمــان 

ویــژه مــن را می شــویی؟ 
عیسی نگاهی به شمعون انداخت و گفت:

شــمعون چــرا بــا ایــن زن بــا بی ادبــی صحبــت می کنــی؟ ایــن زن غریبــه، بــا تمــام 
قلبــش بــه مــن احتــرام گذاشــت و مــرا محبــت کــرد. حــاال مــن از تــو یــک ســؤال دارم، 
ببینــم اگــر مــن مهمــان ویــژه تــو بــودم پــس چــرا طبــق فرهنگ مــان، وقتــی بــه خانــه تــو 
وارد شــدم دســتم را نبوســیدی، ســرم را بــا روغــن چــرب و یــا عطــری خوشــبو نکــردی 
و حتــی پاهــای مــرا هــم نشســتی... دوســت داشــتی یــک نفــر بــا خــود تــو ایــن کار را 

 ... می کــرد؟ 

بچه هــا شــما چــه فکــر می کنیــد؟ دوســت داریــد دیگــران چطــور بــا شــما رفتــار کننــد؟ 
)جواب هــای بچه هــا را بشــنوید(

نتیجه گیری )۷- ۱۰ دقیقه(

معلــم اول از اســتاد چــای بــرای مراســم چــای و داســتان جالبــی کــه تعریــف کــرد تشــکر 
می کنــد. 

اســتاد چــای نیــز از بچه هــا تشــکر می کنــد کــه بــه ژاپــن آمدنــد تــا بــا فرهنــگ کشورشــان 
ژاپنــی،  بــه  )خداحافظــی  ژاپنــی خداحافظــی می کنــد  بــه  بچه هــا  از  و  آشــنا شــوند 

ســایونارا می شــود(.

زمان تعمق
از بچه هــا بخواهیــد در ســکوت طبــق متــی ۷: ۱۲ فکــر کننــد کــه طــرز فکــر، نگــرش و 

یــا رفتار شــان در رابطــه بــا چــه چیز هایــی بایــد تغییــر کنــد؟ در چــه زمان هایــی محبــت 
بــا ادب نداشــته اند؟ در چــه زمان هایــی احتــرام نگذاشــتند؟ 

بــه بچه هــا یــادآوری کنیــد کــه همانطــور کــه عیســی بــه شــمعون یــادآوری کــرد مــا بایــد 
بــا دیگــران همانطــور برخــورد کنیــم کــه دوســت داریــم دیگــران بــا مــا رفتــار کننــد. و 
همانطــور کــه در کتــاب متــی ۲۲: ۳۷ و ۳۸ می خوانیــم مــا بایــد همیشــه اول خداونــد 
خــدای خــود را بــا تمــام قلــب و جــان و فکرمــان محبــت کنیــم و بعــد همســایه خودمــان 
را. و ایــن محبتــی، محبتــی صبــور و مهربــان اســت، محبتــی اســت کــه حســد نمی بــرد 
و مغــرور نیســت. ایــن محبــت، محبتــی بــا ادب اســت کــه بــه همــه از هــر فرهنــگ و 

نــژادی احتــرام می گــذارد. 

زمان دعا
از یکی دو نفر از بچه ها بخواهید در همین راستا دعا کنند. 

پروژه )۳ دقیقه(

در طــی ایــن هفتــه دفتــری تهیــه کنیــد و تعــداد دفعاتــی را کــه در طــی هفتــه محبــت 
بــا ادب و بــا احتــرام داشــتید را یادداشــت کنیــد. اولیــن فــردی کــه امتیــاز ۳۰ آورد بــا 

معلــم خــود تمــاس بگیــرد. 


