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

خشــونت و صلحجــو اســت

آیه کلیدی :لوقا  ۵۳ -۴۷ :۲۲و یوحنا ۱۱ -۱ :۱۸
زمان ۴۵ :دقیقه تا یک ساعت
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سخنی با معلم

🔸

همانطــور کــه در درس گذشــته بــا هــم آموختیــم ،متضــاد خشــم و جنــگ و درگیــری،

🔸
🔸 🔸همچنیــن اگــر اعــداد زوج ( )۶ ،۴ ،۲رامیآوردیــم اجــازه داشــتیم یــک ایســتگاه

او ســرور ســامتی اســت .تمــام زندگــی عیســای مســیح ،از زمــان تولــد تــا مرگــش بــر

🔸

صلیــب گویــای ایــن حقیقــت اســت.

زمانــی کــه عیســی بــه آســمان صعــود کــرد ،مــا را نماینــدگان خــود بــر روی زمیــن قــرار
در درس گذشــته بچههــا از طریــق بــازی بــا مفهــوم شــالوم خداونــد آشــنا شــدند .در

در زمــان عیســای مســیح اتفــاق افتــاد بــا بقیــه بهصــورت خالصــه بــه اشــتراک بگذارند.

کــه نــه تنهــا عیســای مســیح خــود ســرور ســامتی بــود ،بلکــه از هــر یــک از پیروانــش

یکــی از وقایــع مهــم ،دســتگیری عیســی در بــاغ جتســیمانی اســت کــه قــرار اســت

میخواهــد تــا آنهــا نیــز خشــم و ناآرامــی خــود را بــا صلــح و محبــت و آرامــش خداونــد

امــروز بــا هــم در مــورد ایــن واقعــه یــاد بگیریــم.

جایگزیــن کننــد و اینگونــه هــر یــک از مــا ،فرزنــدان خــدا خوانــده خواهیــم شــد.

خوشآمدگویی ( ۵دقیقه)

🔸

🔸از بچهها بپرسید آیا معنی کلمه شالوم را به یاد میآورند؟

از بچههــا بخواهیــد نتیجــه تحقیقاتشــان را در رابطــه بــا وقایــع مهمــی کــه در اورشــلیم

ایــن درس بهطــور خــاص بــا یادگیــری یکــی از داســتانهای کتابمقــدس میآموزنــد

🔸مطمئن شوید همه بچهها وسایل مورد نیاز را همراه خود آوردهاند و اگر الزم

جلــو برویــم امــا بجــای گفتــن عــدد بایــد از لغــت «شــالوم» اســتفاده میکردیــم.

تعلیم ۲۰( :دقیقه)

داد تــا شــالوم او را بــر زمیــن برقــرار کنیــم.

🔸

نگرفتــن اســت.

🔸عدد  ،۵یک جرئه آب مینوشیدیم که نمادی از آرامی است.

آرامــی و صلــح و دوســتی اســت .عیســای مســیح خــود سرمنشــأ صلــح و آرامــی اســت.

🔸با روی خوش به بچهها سالم کنید و بخواهید بچهها هم به یکدیگر خوشآمد

🔸عــدد  ،۳ســه نفــس عمیــق میکشــیدیم کــه نمــادی از صبــر و بــا عجلــه تصمیــم

ایــن داســتان را در قالــب بــازی بــا هــم یــاد خواهیــم گرفــت .در ایــن بــازی یکــی از

معلمیــن راوی خواهــد بــود (معلمیــن همچنیــن میتواننــد چنــد صدایــی و بــه صــورت
تئاتــری ایــن داســتان را تعریــف کنیــد).

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه دو واژه و لغــت خیلــی مهــم مــدام در ایــن داســتان

بگویند.

تکــرار مــی شــود .بچههــا بایــد بــه دقــت گــوش کننــد و هــرگاه واژههــای زیــر را شــنیدند

ماســک مربــوط بــه آن را بــر روی صورتشــان بگذارنــد .در ضمــن بچههــا بایــد دقــت

است وقت بدهید تا آماده شوند.

کننــد و تــا آنجــا کــه امــکان دارنــد تعــداد دفعاتــی کــه ایــن واژگان تکــرار میشــوند را

مرور درس گذشته ( 7دقیقه)

بــه یــاد بســپارند.

از بچههــا بپرســید کــه در هفتــه گذشــته بــا آوردن هــر کــدام از اعــداد تــاس چــه کاری

🔸
🔸 🔸واژه خشم و عصبانیت :ماسک خشم را مقابل صورت خود قرار دهند.
🔸واژه آرام و آرامش :ماسک آرام را مقابل صورت خود قرار دهند.

انجــام میدادیــم؟

🔸

🔸عــدد  ،۱عــدد  ۷یــا لغــت  Vبــه انگلیســی را بــا انگشــتان دســتمان نشــان میدادیــم
کــه نمــادی از صلح اســت.
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(خیلــی مهــم اســت کــه بچههــا ســریع قــادر بــه عــوض کــردن ماســک باشــند .بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه از

مأموریــت مــن و تــو ایــن اســت کــه در هــر شــرایطی ،دیگــران را بــر اســاس قانــون

کننــد .ایــن ســرعت باعــث هیجــان میشــود.از طریــق ایــن بــازی بچههــا جــذب میشــوند تــا بــه داســتانی کــه

تــو میخواهــم کــه خشــم و عصبانیــت خــود را کنتــرل کنــی ،آرام باشــی و شمشــیرت را

خودشــان میتواننــد خالقیــت نشــان دهنــد و راهــکاری بــرای ســرعت بخشــیدن بــرای تعویــض ماســک پیــدا

ســرزمین آگاپــه محبــت کنیــم کــه ایــن محبــت محبتــی آرام اســت و نــه خشــمگین .از

شــاید بارهــا در کانــون شــادی شــنیدهاند توجــه کننــد و برایشــان تکــراری نباشــد).

کنــار بگــذاری چــون قــرار نیســت مــا بــا کســی بجنگیــم.

سپس عیسی با آرامی گوش آن سرباز را لمس کرده و او را شفا داد.

داستان

امــروز همــه مــا در شــهر اورشــلیم هســتیم .اورشــلیم یکــی از شــهرهای بــزرگ کشــور

نتیجهگیری 10( :دقیقه)

ی اســت.
جتســیمان 

از بچهها بخواهید بگویند که:

اســرائیل هســت .در ایــن شــهر زیبــا یــک بــاغ بســیار زیبــا اســت و اســم آن بــاغ،

یــک شــب ،عیســی کــه میدونســت بــه زودی مصلــوب خواهــد شــد تصمیــم گرفــت

🔸
🔸 🔸چند بار واژگان خشم و عصبانیت تکرار شد؟ ( ۸بار)

صحبــت کنــه.

اینکــه در شــرایط ســخت و دشــوار آرامشــش را حفــظ کنــد ،دعــا میکــرد.

🔸چند بار واژگان آرام و آرامش تکرار شد؟ ( ۹بار)

کــه بــه همــراه بعضــی از شــاگردانش بــه بــاغ جتســیمانی بــره تــا دعــا کنــه .عیســی
همیشــه دوســت داشــت جاهــای آرومــی رو پیــدا کنــه تــا بتونــه در اونجــا بــا خــدای پــدر

همانطــور کــه در داســتان شــنیدیم ،عیســی کــه خــود ســرور صلــح و آرامــی بــود ،بــرای

اون شــب ،شــب ســختی بــود .مأموریــت عیســی بــر زمیــن داشــت بــه اتمــام میرســید،

عیســی از مــا هــم میخواهــد نــه تنهــا بــرای کســانی کــه در جنــگ و درگیــری هســتند

آخــر مأموریتــش رو انجــام بــده.

آگاپــه در آرامــی باشــیم ،چــون آرامــش ماســت کــه بــه دنیــا میتوانــد آرامــی بیــاورد.

او احتیــاج داشــت بــا صحبــت کــردن بــا پــدر آســمانی ،آرامــش پیــدا کنــه تــا بتونــه تــا بــه

دعــا کنیــم بلکــه بــرای خودمــان هــم دعــا کنیــم کــه بتوانیــم همیشــه بهعنــوان ســفیران

بعــد از دعــا عیســی بــا آرامــی مشــغول صحبــت کــردن بــا شــاگردان بــود کــه ناگهــان

میتوانیــد در انتهــا بــا بچههــا ســرود پرستشـیای گــوش کنیــد و در ســکوت بخواهیــد

عیســی را دســتگیر کننــد .شــاگردان عیســی خیلــی ناراحــت و نگــران بــودن .آنهــا

سرود پیشنهادی

یهــودا کــه شــاگرد خائــن بــود بــا ســربازهای عصبانــی بــه بــاغ آمــد .ســربازان خواســتند

تــا بچههــا در حضــور خــدا ،آرامــش و شــالوم خداونــد را تجربــه کننــد.

🔸

نمیخواســتند کــه ســربازها عیســی را دســتگیر کننــد .امــا عیســی میدونســت کــه

ایــن هــم قســمتی از مأموریتــش هســت.

🔸آرامی دلها

(ایــن قســمت را بــا عجلــه انجــام ندهیــد .بگذاریــد روح خداونــد در بیــن شــما و بچههــا کار کنــد).

توی اون همه ســر و صدا و فریادها ناگهان پطرس با خشــم و عصبانیت شمشــیرش

پروژه ۲( :دقیقه)

را کشــید و گوش یکی از ســربازان را برید.

یــک دفعــه همــه جــا آروم شــد .فقــط صــدای نالــه اون ســرباز شــنیده میشــد .عیســی

بــا آرامــی بــه ســمت پطــرس رفــت و بــه او گفــت :پطــرس تــو بایــد خشــم و عصبانیتــت

از بچههــا بخواهیــد بــا والدینشــان عبرانیــان  ۱۴ :۱۲را مطالعــه کننــد و بــا هم مشــارکت

را کنتــرل کنــی .آیــا یــادت رفتــه کــه مــن بــرای برقــراری صلــح و آرامــی بــه ایــن دنیــا

داشــته باشــند و تحقیــق کننــد کــه چطــور هــر یــک از مــا میتوانیــم بــا کســانی کــه

آمــدهام؟

شــاید بــا مــا رفتــار خوبــی ندارنــد در صلــح و دوســتی باشــیم.
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