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گروه سنی:  ۸- ۱۲ سال 

کاربــرد و هــدف : مــن از طــرف پادشــاه ســرزمین آگاپــه فراخوانــده شــده ام تــا 
محبتــی آگاپــه داشــته باشــم و ایــن محبــت، محبتــی بخشــنده اســت.

آیه کلیدی: افسسیان4: 31-32 و افسسیان5: 2-1

زمان: ۴۵ دقیقه تا یک ساعت

درس نهم بخش دوم(
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سخنی با معلم

تعلیــم بخــش دوم ایــن درس بــه صــورت نمادیــن اســت. داســتانی کــه بــرای ایــن 
ــاب 18،افسســیان4:31  ــاب 8، متــی ب ــا ب ــه شــده اســت تلفیقــی از یوحن قســمت تهی
و افسســیان 5: 1-2 اســت. همچنیــن قســمتی از ایــن داســتان کــه اشــاره بــه صــدای 
5 می باشــد کــه  شــادی بچه هــا در خیابــان دارد برگرفتــه شــده از کتــاب زکریــا 8: 

نمــادی از اورشــلیم ســماوی اســت.
در دل ایــن داســتان بــه انــواع محبــت آگاپــه اشــاره شــده کــه در دروس گذشــته بچه هــا 

بــا آن هــا آشــنا شــده اند. ماننــد:
محبت فروتن )نشستن پادشاه بر روی تکه ای سنگ(

محبت آرام )آرامش پادشاه در برخورد با پسربچه(
محبت باادب )برخورد پادشاه با پسربچه خطاکار(

خوش آمدگویی )۵ دقیقه(

بــا روی خــوش بــه بچه هــا خوش آمــد بگوییــد و بخواهیــد بچه هــا هــم بــه یکدیگــر 
بگوینــد. خوش آمــد 

مرور درس گذشته )10 دقیقه(

از بچه هــا بپرســید کــه در طــول هفتــه گذشــته چــه شــخصی را در کتاب مقــدس پیــدا 
کردنــد کــه قلبــش تلــخ شــد ولــی اجــازه نــداد تلخــی در قلــب او باقــی بمانــد و آن  را از 

خــود دور کــرد؟ 
پیــدا  کتاب مقــدس  در  کــه  اشــخاصی  مــورد  در  بچه هــا  از  کــدام  هــر  اجــازه دهیــد 
کرده انــد در کالس صحبــت کننــد. )اگــر هیچ یــک از بچه هــا شــخصی را پیــدا نکــرده  
بودنــد شــما می توانیــد داســتان یوســف را بــه طــور خالصــه بــرای بچه هــا تعریــف کنیــد. 
ســعی کنیــد بیشــتر از هــر چیــز بــر بخشــش یوســف نســبت بــه برادرانــش تمرکــز کــرده 

و از پرداخــت بــه جزئیــات غیــر ضــروری خــودداری کنیــد.(
کــه  می بینیــم  کتاب مقــدس  داســتان های  از  خیلــی  در  دهیــد  توضیــح  بچه هــا  بــه 
ــود،  اشــخاصی براســاس اتفاقاتــی کــه در زندگی شــان رخ داد قلب شــان تلــخ شــده ب
امــا اجــازه ندادنــد کــه تلخی هــا در قلــب آن هــا باقــی بمانــد و جــای آن تلخی هــا را بــا 

محبــت خــدا پــر کردنــد.

تعلیم: )۲۰ دقیقه(

در این قسمت داستان زیر را برای بچه ها تعریف کنید.
)در ایــن داســتان شــما نیــاز بــه صداهــای مختلفــی از جملــه: راوی، پادشــاه و پســر بچــه 
داریــد. می توانیــد از قبــل بــا همکاران تــان بــرای اجــرای نقــش ایــن افــراد هماهنگی هــای 

الزم را انجــام دهید.(

داستان پسر خشن
پــس کوچه هــای آن ســرزمین عبــور  از کوچــه  راوی: روزی پادشــاه ســرزمین آگاپــه 
می کــرد و محــو شــنیدن صــدای پرنــدگان، نســیم بــاد و جریــان آب داخــل جــوی بــود 

کــه نــاگاه، صــدای دلخراشــی ایــن آرامــش و زیبایــی را برهــم زد.
صــدا بلندتــر و بلندتــر می شــد. آن صــدا، صــدای پســری خشــن بــود کــه بــا دوســتش 

صحبــت می کــرد.
دوســت پســر: خــوب می گــه معــذرت نمی خــواد. تــو نــازک نارنجــی هســتی کــه زود 

برمی خــوره. بهــت 
پســر خشــن: مــن نــازک نارنجیــم؟ مــن نــازک نارنجیــم؟؟ فــردا حالیــش می کنــم کــی 

ــرم. ــروش رو می ب ــوی همــه آب ــه! جل ــازک نارنجی ن
دوســت پســر: چــرا ســر مــن داد می زنــی؟! بــرو بــه خــودش بگــو. اصــالً منــم مــی رم، هــر 

وقــت آروم شــدی بگــو بیــام بــازی کنیــم. 
راوی: پسر خشن، از شدت خشم فریاد بلندی زد.

صدای پسر خشن: تو هم برو. من تا تالفی نکنم آروم نمی شم.
راوی: پرنده هــای زیبــا بــا صــدای فریــاد پســر، از روی شــاخه های درخــت پــر کشــیدند 
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تــا جــای آرام دیگــری را بــرای خوانــدن پیــدا کننــد. نســیم بــاد نیــز بــه دنبــال دم پرنــدگان 
مســیر خــود را تغییــر داد، چــون آنجــا دیگــر جــای آرامــی نبــود.

پادشــاه بــا دیــدن و شــنیدن ایــن صحنــه غمگیــن شــد. کنــار جــوی آب رفــت و بــر روی 
تکــه ســنگی نشســت. در همــان زمــان پســر خشــن از آن مســیر عبــور می کــرد. پســر 
متوجــه پادشــاه شــد. کمــی مکــث کــرد و بــا خــودش فکــر کــرد )صــدای پســر خشــن(: 

چــرا پادشــاه اینقــدر ناراحتــه؟ 
راوی: پادشــاه کــه متوجــه پســر شــد بــا محبــت نگاهــی بــه پســر انداخــت. پســر بــه 
ــا محبــت پاســخ ســالم او را داد.  ــه او ســالم کــرد. پادشــاه ب ســمت پادشــاه رفــت و ب
پســر دلیــل ناراحتــی پادشــاه را پرســید. پادشــاه از پســر خواســت کــه کنــارش بنشــیند. 

پســر هــم ســنگی را پیــدا کــرد و روی آن نشســت. 
 پادشــاه دســتی بــر روی شــانه پســر گذاشــت و از او خواســت در ســکوت بــه صداهــای 

اطرافــش گــوش دهــد.
پســر چنــد ثانیــه ای بــه صداهــای اطرافــش گــوش کــرد. امــا خیلــی زود حوصلــه اش ســر 

رفــت و از پادشــاه دلیــل ایــن کار را پرســید.
ــدگان،  ــا دقایقــی پیــش صــدای آواز پرن ــرای پســر تعریــف کــرد کــه چطــور ت پادشــاه ب
نســیم بــاد و حرکــت برگ هــای درختــان موســیقی زیبایــی را در فضــای کوچه هــا پخــش 

کــرده بودنــد.
پســر ســکوت کــرد و دوبــاره بــه صداهــای اطرافــش گــوش کــرد، امــا تنهــا صدایــی کــه 

شــنیده می شــد صــدای جریــان آب داخــل جــوی بــود. پســر از پادشــاه پرســید:
صدای پسر: خوب چرا دیگه موسیقی پخش نمی شه؟ 

پادشــاه بــه پســر پاســخ داد کــه چــون صــدای فریــاد او، آرامــش آنجــا را برهــم زده 
اســت! بــرای همیــن پرنــدگان بــه گوشــه دیگــری پــرواز کرده انــد تــا در آرامــش دوبــاره 

بخواننــد.
صدای پسر: از صدای فریاد من؟ جدی؟  

پادشــاه از پســر دلیــل عصبانیتــش را پرســید. پســر بــرای پادشــاه تعریــف کــرد کــه 
چطــور همکالســی اش روز گذشــته هنــگام بــازی او را مســخره کــرده بــود. 

پادشــاه بــا محبــت نگاهــی بــه پســر انداخــت و از او پرســید کــه آیــا عصبانیــت او 
مشــکلی را حــل می کنــد؟ آیــا بهتــر نیســت کــه بجــای عصبانیــت و قهــر همکالســی اش 

ــازی کننــد؟  ــا هــم در کوچــه ب ــاره همــه ب ــا دوب را ببخشــد ت
پســر کــه هنــوز قلبــش تلــخ بــود بــا ناراحتــی و عصبانیــت از جایــش بلنــد شــد و خطــاب 
اون چــه پســر بی ادبیــه.  کــه  آخــه شــما نمی دونیــن  پادشــاه گفــت: ببخشــم؟  بــه 
جلــوی همــه مســخره ام می کنــه، بــه مــن می خنــده و ادای منــو در مــی آره. مــن چطــور 
می تونــم ببخشــمش؟... نــه غیرممکنــه، نــه تنهــا نمی بخشــمش بلکــه بایــد حقــش را 

هــم بگــذارم کــف دســتش.
پســر در همــان حالــت عصبانیــت ســنگی را داخــل جــوی آب پــرت کــرد. آب داخــل 
جــوی بــر روی صــورت پادشــاه پاشــید. پادشــاه دســتمالی را از جیبــش بیــرون آورد. 

صورتــش را خشــک کــرد و بعــد در ســکوت ســرش را بــه زیــر انداخــت.
پســر بــا دیــدن ایــن کار پادشــاه بــا شــرمندگی ســرش را بــه زیــر انداخــت و زیــر لــب از 
پادشــاه معــذرت خواســت. پادشــاه کــه لباس هایــش نیــز خیــس شــده بــود از جایــش 
بلنــد شــد. بــه ســمت پســر آمــاد و در همــان آرامــش همیشــگی اش دســتی بــه شــانه 
پســر گذاشــت. پادشــاه به پســر گفت که اشــکال ندارد، او را می بخشــد و از دســتش 

ناراحــت نیســت. پادشــاه بــا همــان آرامــش همیشــگی از آنجــا رفــت. 
ــگاه کــرد.  ــی کــه پادشــاه داشــت دور می شــد از پشــت او را ن پســر برگشــت و در حال
پســر بــاورش نمی شــد، پادشــاه بــا محبتــش بی ادبــی او را بخشــیده بــود. پادشــاه 
ســرزمین آگاپــه، او کــه بزرگتریــن، قوی تریــن و مهمتریــن بــود، نونهالــی را همچــون او 
ــازه  ــود، امــا آن پســر نمی خواســت همکالســی اش را ببخشــید. آن پســر ت بخشــیده ب
متوجــه شــد کــه نبخشــیدن او باعــث تلخــی قلبــش شــده بــود و تلخــی قلــب او، آرامــش 

را از خــودش و از محیــط اطرافــش دور کــرده بــود.
ــه داخــل جــوی رفــت. ســنگی  ــاال زد، ب پســر از کارش پیشــمان شــد. او شــلوارش را ب
بــه ســمت خالــه  بعــد دوان دوان  و  زد  کنــار  بــود  راه جریــان آب شــده  کــه ســد  را 

رفــت. همکالســی اش 
پسر دم در ایستاد و در زد. همکالسی در را باز کرد.

پســر خشــن کــه دیگــر خشــن نبــود بــه همکالســی اش گفــت: اومــدم بگــم کــه بــا اینکــه 
کارت اشــتباه بــود و نبایــد منــو پیــش بقیــه مســخره می کــردی امــا می بخشــمت. 

پسر دوم با بی ادبی جواب داد: می بخشی؟ خوب ببخش، به من چه!
ــود،  ــزل رفــت. پســر خشــن کــه دیگــر خشــن ب ــه داخــل من پســر دوم در را بســت و ب
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لبخنــدی زد. بــرای او دیگــر مهــم نبــود کــه همکالســی اش بــا او چگونــه برخــورد می کنــد. 
در قلــب او دیگــر تلخــی نبــود!

پســر بــا آرامــی شــروع بــه راه رفتــن در کوچه هــای ســرزمین آگاپــه کــرد و در همــان 
موقــع صــدای آواز پرنــدگان، نســیم بــاد، حرکــت برگ هــا و جریــان آب داخــل جــوی بــه 

گوشــش رســید. او خوشــحال بــود، چــون پرنده هــا هــم او را بخشــیده بودنــد.

کاربرد و نتیجه گیری: )15 دقیقه(

بــه بچه هــا بگوییــد کــه الگــوی مــا بــه عنــوان ســفیران آگاپــه پادشــاه ســرزمین مان 
اســت. او قهرمــان زندگــی ماســت و اگــر ایــن قهرمــان همانطــور کــه در داســتان دیدیــم 
می توانــد دیگــران را ببخشــد، مــا هــم امــروز بــه عنــوان ســفیر ایــن ســرزمین و فرســتنده 
ایــن پادشــاه بایــد در هرجــا و هــر زمــان هرکســی را ببخشــیم و محبــت پادشــاه را 

جایگزیــن تلخی هــای قلب مــان کنیــم.

از بچه هــا بخواهیــد تــا نقشــه های خــود را کــه هفتــه گذشــته روی آن درختــان ســمی 
را پیــدا کردنــد بیاورنــد.

از بچه ها بخواهید دو مرحله قبلی مأموریت هفته گذشته رو توضیح دهند: 
مرحله اول: شناخت درختان مسموم  ��
مرحله دوم: پیدا کردن درختان مسموم ��

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه مأموریــت مــا در جنــگل آمــازون هنــوز بــه پایــان نرســیده و 
امــروز آخریــن مرحلــه در جهــت پاکســازی جنــگل از درختــان ســمی را انجــام می دهیم:

مرحله سوم: قطع درختان مسموم  ��
همانطــور کــه در راهنمــای نقشــه نوشــته شــده، درختــان جنــگل آمــازون بیــش از 20 
ــان  ــن درخت ــد پــس الزم اســت ای ــن می کنن ــاز جهــان را تأمی درصــد اکســیژن مــورد نی
ــه جــای آن هــا  ــه بقیــه درختــان ســالم آســیب وارد نکننــد و ب ــا ب ســمی قطــع شــوند ت

ــد بکاریــم. درختــان جدی

از بچه هــا بخواهیــد بــه نشــانه قطــع کــردن بــا اســتفاده از کاغــذ و چســبی کــه آورده انــد 
روی درختــان ســمی جنــگل را برچســب بزننــد. بعــد از قطــع کــردن درختــان زمــان آن 

رســیده کــه جــای درختــان ســمی را بــا کشــیدن نهــال جدیــدی بــر روی آن پــر کنیــم. 

در انتهــا بــه بچه هــا بگوییــد کــه ایــن هفتــه پادشــاه ســرزمین آگاپــه بــرای مــا نامــه ای 
فرســتاده اســت )این نامه بر اســاس افسســیان 4: 31-32 و افسســیان 5: 1-2 نوشــته 

شــده اســت(. نامــه را بــرای بچه هــا بخوانیــد: 

نامه پادشاه
درود بر شما سفیرا ن بخشنده سرزمین آگاپه!

مــن پادشــاه ســرزمین آگاپــه بــه تــک بــه تــک شــما افتخــار می کنــم کــه توانســتید 
جنــگل آمــازون را از خطــر جــدی کــه توســط درختــان ســمی آن  را تهدیــد می کــرد نجــات 

دهیــد. 
ایــن بــرای شــما یادبــودی باشــد تــا همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید هرگونــه تلخــی را از 

خــود دور کنیــد و بــا یکدیگــر مهربــان باشــید.
ای ســفیران آگاپــه از مــن الگــو بگیریــد، همان گونــه کــه مــن شــما را همیشــه می بخشــم 

شــما نیــز اشــتباهات یکدیگــر را ببخشــید و بــا محبــت آگاپــه یکدیگــر را محبــت کنید.

پروژه: )۲ دقیقه(

ــا کمــک والدیــن خــود ســعی کنیــد افسســیان 4: 31-32 را بــه خاطــر  در ایــن هفتــه ب
بســپارید.


