درس هشتم بخش اول)
گروه سنی ۱۲ -۸ :سال
کاربــرد و هــدف  :مــن از طــرف پادشــاه ســرزمین آگاپــه فراخوانــده شــدم تــا
محبتــی از جنــس محبــت آگاپــه داشــته باشــم و ایــن محبــت ،محبتــی آرام و

بــدون خشــونت اســت.
آیه کلیدی :متی ۹ :۵

زمان ۴۵ :دقیقه تا یک ساعت
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سخنی با معلم

🔸

محبتــی کــه در ایــن درس بــا هــم بررســی خواهیــم کــرد محبــت آرام اســت .در اول

مرور درس گذشته ( ۷دقیقه)

خشــم ،آرامــش و مهــر اســت .در نتیجــه خشــم ،جنــگ ،درگیــری و قهــر بــه وجــود

از بچهها سؤاالت زیر را بپرسید:

قرنتیــان  ۵ :۱۳میخوانیــم کــه محبــت بــه راحتــی خشــمگین نمیشــود .متضــاد

🔸شالوم عالوه بر معنای سالم ،به معنای صلح و آرامی نیز است.

🔸
🔸 🔸در این سفر چه بازیای کردیم؟
🔸 🔸در این سفر چه داستانی از کتابمقدس یاد گرفتیم؟
🔸 🔸آیا کسی اول قرنتیان  ۲۴ :۱۰را به یاد دارد؟
🔸سفر قبل ما به کجا بود؟

میآیــد .امــا نتیجــه آرامــی ،صلــح و دوســتی اســت .بنابرایــن در ایــن درس بجــای
تمرکــز بــر روی واژه خشــم ،تمرکــز را بــر واژگان آرامــی و صلــح قــرار دادهایــم.

در ایــن درس میآموزیــم کــه دنیایــی کــه در آن زندگــی میکنیــم دنیایــی اســت نــاآرام.

مــا در هــر گوش ـهای میتوانیــم شــاهد جنگهــا ،درگیریهــا و اختالفــات باشــیم .ایــن
جنگهــا و درگیریهــا چــه در جوامــع بــزرگ مثــل کشــورها و چــه در جوامــع کوچکتــر

توضیح مأموریت جدید ( ۵دقیقه)

مثــل خانــواده دیــده میشــود .در کالم خــدا ،متــی  ۹ :۵میخوانیــم کــه خوشــابهحال
صلحجویــان ،آنهــا فرزنــدان خــدا خوانــده خواهنــد شــد .خــدای مــا سرمنشــأ صلــح و

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه همانطــور کــه میدانیــد مــا در یــک مأموریــت هســتیم.

ســامتی و آرامــی اســت ،بنابرایــن هــر یــک از مــا بهعنــوان فرزنــدان و شــاهزادگان

مأموریــت بــه ســرزمینهای مختلــف در سرتاســر دنیــا .در هــر ســفر مــا تجربیــات

آســمان مأموریــت داریــم تــا در هــر جــا صلــح و آرامــی را ایجــاد کنیــم.

تــازهای کســب میکنیــم ،از مــردم آن ســرزمین درسهــای تــازه میآموزیــم .همچنیــن

ایــن درس ادامــه ســفر قبلــی اســت و همچنــان از نقشــه ســرزمین پــارس اســتفاده

بهعنــوان ســفیر آگاپــه یــاد میگیریــم کــه چطــور محبــت کنیــم ،چــه بــه مــردم آن

میشــود .در ایــن درس از ایســتگاه هفتــم بــه بعــد را ادامــه خواهیــم داد و بــه

ســرزمینهای عــراق ،قرهبــاغ ،ترکیــه ،ســوریه ،لبنــان و اســرائیل خواهیــم رفــت.

ســرزمین و چــه بــه همســفرانمان.

خوشآمدگویی ( ۵دقیقه)

بــه  ۵۰۰ســال قبــل از میــاد مســیح اســت ،یعنــی حــدود  ۲۵۰۰ســال پیــش .در ایــن

از بچهها بخواهید به هم به زبانهای مختلف سالم کنند.

روزی در دل ایــن ســرزمین بودنــد امــا امــروز هــر کــدام ســرزمینی مســتقل هســتند

همانطــور کــه گفتیــم ســفر قبلــی مــا بــه ســرزمین پــارس بــود .ایــن ســرزمین متعلــق

هفتــه بــه ســفر خــود در ســرزمین پــارس ادامــه میدهیــم و بــا کشــورهای دیگــری کــه
آشــنا میشــویم.

(بچههــا را تشــویق کنیــد تــا اگــر زبــان دیگــری را بلــد هســتند بــا بقیــه بــه اشــتراک

آخریــن توقــف مــا در ســفر قبــل همــدان یــا هگمتانــه بــود .همــدان در ایــران امــروزی

بگذارنــد)

اســت .از بچههــا بخواهیــد حــدس بزننــد کــه در غــرب همــدان و ایــران امــروزی چــه

از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد و کلمــه شــالوم را بــا اســتفاده از تعاریــف زیــر تعلیــم

کشــورهایی قــرار دارنــد؟

دهیــد:

🔸
🔸 🔸زبان عبری ،زبان اول بیشتر مردم اسرائیل است.

پــس از شــنیدن پاسـخها ،از بچههــا بخواهیــد نقشههایشــان را بــاز کننــد تــا بــه ســفر

🔸شالوم کلمهای است که در زبان عبری برای سالم از آن استفاده میشود.

خــود ادامــه دهیم.
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(در صورتــی کــه ارســال نقشــهها بــه بچههــا دشــوار اســت و جلســات بــه صــورت مجــازی تشــکیل
میشــود ،معلــم میتوانــد نقشــه را از طریــق صفحــه کامپیوتــر بــرای بچههــا بــه اشــتراک بگــذارد).

بچههــا همگــی بــا هــم بــا شــمارش شــما ،یــک صــدا اعــان میکننــد کــه چــه کســی

هدف مأموریت ( ۵دقیقه)

مــن  ...شــاهزاده و ســفیر ســرزمین آگاپــه هســتم و در ایــن ســفر مأموریــت دارم کــه

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه همانطــور کــه هفتــه گذشــته هــم یــاد گرفتیــم ســرزمین

مــیرود صلــح و آرامــی را بــه آنجــا میبــرد.

کوچکتــری تقســیم شــده اســت .دالیــل اصلــی ایــن جدایــی:

در ایــن ســفر نیــز قــرار اســت بــا هــم بــازی کنیــم .بــازی ایــن دفعــه خیلــی شــبیه بــه

هســتند:

محبــت کنــم ،محبتــی کــه آرام اســت ،خشــم نمیگیــرد و در عــوض بــه هــر جــا کــه

پــارس کــه زمانــی یکــی از بزرگتریــن ســرزمینها بــود ،امــروز بــه ســرزمینهای

بــازی ســفر قبلــی اســت .ایــن بــازی نیــز در دو مرحلــه انجــام میشــود .در ایــن هفتــه

 -۱همانطور که در سفر قبلی آموختیم خودخواهی بوده است.

 -۲دلیــل دیگــری کــه امــروز میخواهیــم بــا هــم بیشــتر در مــورد آن یــاد بگیریــم خشــم

مرحلــه اول را انجــام میدهیــم ،در ایســتگاه آخــر توقــف میکنیــم و باقــی بــازی را در

از ســالهای بســیار دور در ایــن مناطــق همیشــه جنــگ و درگیریهــای زیــادی وجــود

آن اســت.

درگیــری میشــود؟

از ایــن قوانیــن را بگوینــد.

هفتــه دوم انجــام خواهیــم داد .امــا تفــاوت اصلــی ایــن بــازی بــا بــازی قبــل در قوانیــن

و جنگجویــی اســت.

از بچههــا بخواهیــد کــه قوانیــن بــازی هفتــه گذشــته را توضیــح دهنــد و دلیــل هــر کــدام

داشــته اســت .از بچههــا بپرســید کــه فکــر میکننــد چــه چیزهایــی باعــث جنــگ و
هــدف ســفر :مــا در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه ناآرامــی ،جنــگ و اختالفــات همــه جــا

قوانین بازی گذشته

دیــده میشــود ،چــه در جوامــع بــزرگ مثــل کشــورها و چــه در جوامــع کوچکتــر مثــل

🔸

خانــواده .ایــن جنگهــا و درگیریهــا میتوانــد دالیــل بســیاری داشــته باشــد .شــاید
بعضــی از ایــن دالیــل درســت باشــند و بعضــی از دالیــل اشــتباه .امــا آنچــه مهــم اســت

🔸بجــای اعــداد فــرد کــه بــه مــا اجــازه حرکــت میدادنــد بایــد از واژه «مــا» اســتفاده
میکردیــم.

🔸
🔸 🔸بــا آوردن عــدد  ۴همــه بایــد ادای بــزن قــدش (همان high fiveدر زبان انگلیســی
🔸با آوردن عدد  ۲همه یک بار دست میزدند.

ایــن اســت کــه مــا بجــای خشــم و درگیــری بایــد صلحجــو باشــیم و بهعنــوان فرزنــدان و

شــاهزادگان ســرزمین آگاپــه در هــر جــا صلــح و آرامــی بیاوریــم.

اســت) را در میآوردند.

شروع مأموریت ( ۱۰دقیقه)

🔸
🔸 🔸دالیل هر قانون
🔸 🔸دست زدن :نمادی از ضربالمثل قدیمی است که یک دست صدا ندارد.
🔸 🔸 : High fiveنمادی از دوستی است.
🔸 🔸گرفتن دست یکدیگر به شکل ضربدری :نمادی از اتحاد و یکدلی است.
🔸با آوردن عدد  ۶همه بهصورت ضربدری دست یکدیگر را میگرفتند.

از بچههــا بخواهیــد همگــی پاسپورتهایشــان را نشــان دهنــد .بــه بچههــا یــادآوری

کنیــد کــه پاســپورت هویــت مــا را نشــان میدهــد .مــا بــا اینکــه ایرانــی ،افغــان یــا

تاجیــک هســتیم ،امــا بـ ه دلیــل ایمــان بــه عیســای مســیح شــاهزادگان و فرزنــدان خــدا
هســتیم و ایــن بــه مــا هویتــی تــازه بخشــیده اســت.
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جلــو رفتــن نــدارد ،در عــوض بایــد کارهــای زیــر انجــام شــود:

حــاال نوبــت یادگیــری قوانیــن جدیــد بــازی اســت .مثــل بــازی قبــل ،قوانیــن ایــن بــازی

🔸

🔸در صورتــی کــه عــدد  ۱بیاوریــم بایــد عالمــت عــدد  ۷یــا شــکل  Vبــه انگلیســی را

مقصــد برســیم.

🔸

🔸در صورتــی کــه عــدد  ۳بیاوریــم ،ســه نفــس عمیــق میکشــیم کــه نمــادی از صبــر

🔸

🔸در صورتــی کــه عــدد  ۵بیاوریــم ،یــک جرئــه آب مینوشــیم کــه نمــادی از آرامــی

بســیار مهــم اســت و تنهــا بــا انجــام دادن ایــن قوانیــن همــه بــا هــم میتوانیــم بــه

قوانین جدید بازی

در ایــن بــازی الزم اســت کــه همگــی تــاس داشــته باشــیم .بــرای هــر مرحلــه یکــی از

بچههــا بایــد تــاس بیانــدازد.

(در صورتــی کــه تعــداد بچههــا زیــاد اســت ،آنهــا را در گروههایــی تقســیم کنیــد و هــر

بــا دســتمان نشــاندهیــم .ایــن عالمــت نمــادی از صلــح اســت.
و بــا عجلــه تصمیــم نگرفتــن اســت.
اســت.

(هــدف اصلــی رونــد بــازی حــرکات نمادینــی اســت کــه بــرای بــازی طراحــی شــده اســت .بنابرایــن لزومــی نــدارد

بــار نماینــد ه هــر گــروه کــه توســط بچههــا انتخــاب شــده تــاس بیانــدازد .بــه ایــن صــورت

تمــام توجــه بــه روی حقایــق نوشــته شــده بــر روی کارتهــا بــرود .دقــت کنیــد کــه ایــن حرکتهــای نمادیــن را

بچههــا در حیــن بــازی اهمیــت کار گروهــی را میآموزنــد.

بــه راحتــی هــم از طریــق جلســات حضــوری و هــم در جلســات مجــازی میتوانیــد انجــام دهیــد.

بــه همــراه نقشــه ،کارتهایــی هــم در اختیــار شــما گذاشــته شــده اســت .مطمئــن

همچنین دقت کنید که سرعت بازی را باال نگاه دارید تا بچهها با هیجان بازی کنند.

شــوید کــه هــر یــک از نونهــاالن یــک دســته از کارتهــا را دارد .در صورتــی کــه ارســال

کارتهــا بــه زبــان فارســی تهیــه شــدهاند .اگــر در کشــوری خــارج از ایــران هســتید و بچههــا بــه زبــان فارســی

کارت و نقشــه دشــوار اســت و از طریــق مجــازی بــا بچههــا کار میکنیــد میتوانیــد

تســلط ندارنــد میتوانیــد از کارتهــای خالــی اســتفاده کنیــد و متــن را بــه زبانــی کــه نونهــال بــه آن مســلطتر

آنهــا را دانلــود کــرده و از طریــق صفحــه کامپیوتــر بــه بچههــا نشــان دهیــد .بــر حســب

اســت یادداشــت کنیــد و بعــد در اختیــار بچههــا قــرار دهیــد .امــا در کل تشــویقتان میکنیــم بچههــا را بــه

نیــاز کلیســایتان و امکاناتــی کــه در اختیــار داریــد میتوانیــد روش بــازی را تغییــر

ن مادریشــان تشــویق کنیــد.
خوانــدن و نوشــتن بــه زبــا 

دهیــد).

همچنیــن اگــر بــرای گــروه ســنی  ۸و  ۹ســال خوانــدن دشــوار اســت معلــم میتوانــد مســئولیت خوانــدن
کارتهــا را برعهــده بگیــرد).

بــازی بــه ایــن شــکل اســت کــه فــردی کــه تــاس انداختــه اگــر اعــداد زوج ()۶ ،۴ ،۲
بیــاورد ،همــه بــا هــم میتواننــد یــک ایســتگاه جلــو برونــد .در هــر ایســتگاه کارتــی

شروع بازی ( ۱۰تا  ۲۰دقیقه)

در اختیــار مــا گذاشــته شــده اســت .معلــم اســم کارت را میگویــد و فــردی کــه مــا
را بــه ایســتگاه هدایــت کــرده از روی کارت ،حقایــق مربــوط بــه آن منطقــه را ســریع

میخوانــد .امــا نکتــه کلیــدی در اینجــا ایــن اســت کــه او اجــازه نــدارد شــمارهای را کــه

بازی را از آخرین نفری که در هفته گذشته تاس انداخته شروع میکنیم.

اگــر فرامــوش کنــد و عــدد روی تــاس را بگویــد ،هیــچ کــس اجــازه حرکــت نــدارد و فــرد

ایستگاه بغداد

آورده بگویــد .بجــای شــماره بایــد از کلمــه رمــز کــه «شــالوم» اســت اســتفاده شــود.

🔸
🔸 🔸این کشور نزدیک به  ۸سال با کشور ایران امروزی در جنگ بود.

بعــدی بایــد تــاس بیانــدازد.

🔸پایتخت کشور عراق امروزی است.

در صورتــی کــه فــردی کــه تــاس انداختــه عــدد فــرد ( )۵ ،۳ ،۱بیــاورد هیــچ کــس اجــازه
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🔸

ایستگاه قرهباغ

🔸
🔸 🔸 دو کشور ارمنستان و آذربایجان سالهاست که برای به دست آوردن این سرزمین
🔸نام این سرزمین به معنی باغ سیاه است.

🔸شــالوم کلمــهای اســت کــه در عبــری بــرای ســام و خداحافظــی از آن اســتفاده
میکننــد.

🔸
🔸 🔸شالوم عالوه بر معنای سالم ،به معنای صلح و آرامی است.
🔸عبری زبان اول بسیاری از مردم اسرائیل است.

با هم در جنگ هســتند.

ایستگاه کاپادوکیا

در کتابمقــدس میخوانیــم کــه عیســای مســیح ســرور و شــاهزاده صلــح و ســامتی

🔸
🔸 🔸دو کشــور ترکیــه و ارمنســتان بیــش از  ۱۰۰ســال پیــش یکــی از بزرگتریــن
🔸این شهر یکی از شهرهای قدیمی در کشور ترکیه امروزی است.

و آرامــی اســت .او بــه ایــن دنیــا آمــد تــا صلــح و ســامتی و آرامــی را بیــن مــا و خــدا ،و
بیــن مــا و یکدیگــر ایجــاد کنــد .او خــود نمونــه کامــل صلحجویــی بــود و همچنیــن بــه

جنگهــای تاریــخ را داشــتهاند.

شــاگردانش گفــت کــه کســانی کــه مثــل او صلحجــو هســتند ،فرزنــدان خــدا خوانــده

خواهنــد شــد (متــی .)۹ :۵

ایستگاه دمشق

در بــازی امــروز هــم یــاد گرفتیــم مــا هــم کــه شــاهزادگان ســرزمین آگاپــه هســتیم بایــد

🔸
🔸 🔸سالیان زیادی است که مردم این کشور با یکدیگر در جنگ هستند.

خداونــد و صلــح و آرامــی را بــه آن ســرزمین ببریــم.

ایستگاه بیروت

اجــازه دهیــد نظــرات و تجربیــات خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد.

🔸پایتخت کشور سوریه امروزی است.

بــا هــم ،بــا یکدلــی هــر جــا کــه میرویــم ســامتی و آرامــی را اعــام کنیــم و شــالوم

از بچههــا بپرســید کــه مــا چطــور میتوانیــم ســفیران صلــح و آرامــی باشــیم؟ بــه بچههــا

🔸
🔸 🔸در سال  ۲۰۰۶جنگ  ۳۳روزهای بین این کشور و اسرائیل اتفاق افتاد.
🔸پایتخت لبنان امروزی است.

یکــی از کارهــای مهمــی کــه مــا میتوانیــم انجــام دهیــم دعــا بــرای کشــورها و جوامعــی

اســت کــه درگیــر جنــگ هســتند .در ایــن قســمت بچههــا را تشــویق کنیــد بــرای
کشــورهایی کــه امــروز در مــورد آنهــا یــاد گرفتیــم دعــا و شــفاعت کننــد.

ایستگاه اورشلیم

🔸
🔸 🔸این شهر یکی از شهرهای مهم در کتابمقدس است.

پروژه

🔸یکی از بزرگترین شهرهای اسرائیل است که زبان رسمی آنها عبری است.

🔸

نتیجهگیری (  ۱۰دقیقه)

🔸

از بچههــا بپرســید کــه چــه کســی معنــی شــالوم و ســام را کــه در ابتــدای جلســه در
مــورد آن صحبــت کردیــم بــه یــاد م ـیآورد؟ (در صــورت لــزوم میتوانیــد توضیحــات را
تکــرار کنیــد).
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🔸بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه هفتــه آینــده در اورشــلیم خواهیــم بــود .از بچههــا
بخواهیــد بــا کمــک والدیــن خــود تحقیــق کننــد کــه در اورشــلیم در زمــان عیســی
چــه اتفاقــات مهمــی افتــاد.

🔸از بچههــا بخواهیــد در طــول هفتــه ماســکهایی بــا احساســات عصبانیــت و
آرامــش آمــاده کــرده و بــرای هفتــه آینــده بــا خــود بــه کالس بیاورنــد.
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