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گروه سنی:  ۸- ۱۲ سال 

ــد ســفیر  ــه در هــر شــرایطی بای ــوان ســفیر آگاپ ــه  عن ــرد و هــدف : مــن ب کارب
صلــح و ســامتی باشــم. مــن بــا محبتــی کــه خودخــواه نیســت و نفــع خــود را 

ــح را ایجــاد کنــم. ــم ایــن صل نمی طلبــد می توان

آیه کلیدی: اول قرنتیان ۱۰: ۲۴

زمــان: یــک ســاعت )ایــن زمــان بســته بــه تعــداد بچه هــا تغییــر خواهــد کــرد. 
اگــر تعــداد بچه هــای کاس تــان زیــاد هســتند، بــرای نگــه داشــتن ایــن زمــان 

بچه هــا را گروه بنــدی کنیــد.(

درس هفتم بخش اول(
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سخنی با معلم

در اول قرنتیــان ۱۳: ۵ بــا محبتــی آشــنا می شــویم کــه نفــع خــود را نمی جویــد و بــه 
فکــر دیگــران اســت. ایــن دگرخواهــی باعــث صلــح و آرامــش در جهــان پیرامــون مــا 
می شــود. متأســفانه بســیاری از جنگ هــا چــه در جوامــع کوچــک همچــون خانــواده و 
چــه در جوامــع بــزرگ همچــون کشــورها، بــه دلیــل خودخواهــی اتفــاق می افتــد. هــدف 
از ایــن درس، آشــنایی نونهــال بــا مفهــوم دگرخواهــی و اتحــاد اســت. او می آمــوزد 
کــه به عنــوان ســفیر آگاپــه، همانطــور کــه در درس گذشــته نیــز آموخــت بایــد بــه هــر 
ــرای خــود می طلبــد  ــرام بگــذارد و آنچــه را کــه ب ــژاد و ملیتــی احت کســی از هــر قــوم، ن

بــرای دیگــری نیــز بطلبــد.
داســتان کتاب مقدســی کــه بــرای ایــن درس در نظــر گرفتــه شــده، داســتان اســتر 
اســت. ایــن داســتان را می تــوان از زوایــای مختلــف بررســی کــرد. امــا آنچــه کــه در 
ایــن درس حائــز اهمیــت اســت، دگرخواهــی اســتر اســت. اســتر می توانســت در کاخ 
پادشــاه بــه زندگــی راحــت خــود ادامــه دهــد و بــه فکــر قــوم خــود و مشــکات آنهــا 
ــه ســرزمین  ــز ب نباشــد. امــا او محبــت دگرخــواه را انتخــاب کــرد و اینگونــه صلــح را نی

خــود آورد. 
در همیــن راســتا، در ســفر ایــن هفتــه، بچه هــا بــه ســرزمین پــارس ســفر می کننــد.
ســرزمینی کــه یکــی از قدرتمندتریــن امپراتوری هــا و یکــی از بزرگتریــن از نظــر وســعت 
در ۵۰۰ ســال قبــل از میــاد مســیح بــوده اســت. امــا در طــی تاریــخ خودخواهی هــا 
و خودمحوری هــا متأســفانه باعــث کوچــک شــدن ایــن ســرزمین و از دســت رفتــن 

قدرتــش بــود اســت. 
 

ً  از قبل به بچه ها یاد آوری کنید که وسایل زیر را همراه داشته باشند: حتما
پاسپورت ��
نامه مأموریت ��
تاس ها  ��
یک لیوان آب  ��

خوش آمدگویی )۵  دقیقه(

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

مطمئــن شــوید همــه بچه هــا وســایل مــورد نیــاز را همــراه خودشــان آورده انــد و اگــر  ��
الزم اســت وقــت بدهیــد کــه آماده شــوند.

🔸 
مرور درس گذشته )۱۰ دقیقه(

سؤاالت زیر را از بچه ها بپرسید:
 ما به عنوان سفیران آگاپه چند محبت را تا به االن یاد گرفته ایم؟ )۵ محبت( ��
کــه  �� مهربــان، محبتــی  )محبــت صبــور، محبــت  چــه هســتند؟  ایــن محبت  هــا 

ادب( بــا   فروتــن، محبــت  نیســت،  محبــت  حســود 
در ســفرهای گذشــته بــا چــه وســایلی ســفر کردیــم ؟ ) جیــپ  صحرایــی، هواپیمــا ،  ��

کشــتی (

)به طور مستقیم به بعضی از این وسایل اشاره نشده است ولی در نقشه ها گنجانده شده اند، خوب 
می شود اگر بچه ها تا به حال متوجه نشده اند این فرصت را به آنها بدهید تا خودشان از روی نقشه های 

قدیمی این وسایل را پیدا کنند(

توضیح مأموریت جدید )۵ دقیقه(

از بچه  ها بپرسید که فکر می کنند این بار با چه وسیله ای قرار است سفر کنیم؟!
مطمئناً قبل از پاسخ به این سؤال بچه ها خواهند پرسید که مقصد کجاست. 

ــا  ــان از قبــل آمــاده باشــد ت )اگــر بچه هــا ایــن ســؤال را نپرســیدند، یکــی از همکاران ت
ایــن ســؤال را مطــرح کنــد.(
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بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه ایــن هفتــه قــرار اســت بــه ســرزمینی ســفر کنیــم در 
حــدود ۵۰۰ ســال قبــل از میــاد، یعنــی حــدود ۲۵۰۰ ســال پیــش. 

بنابرایــن بــرای اینکــه بــه ۲۵۰۰ ســال پیــش ســفر کنیــم بــه چــه وســیله ای نیــاز داریــم ؟ 
ــد جــواب ســؤال را  ــان می توان اگــر بچه هــا نتوانســتند حــدس بزننــد یکــی از همکارانت

بگویــد.
جــواب درســت ماشــین زمــان اســت. گرچــه در واقعیــت چنیــن ماشــینی ســاخته نشــده 
اســت امــا مــا در یــک فضــای خیالــی می توانیــم متصــور شــویم کــه بــا چنیــن وســیله ای 
قــرار اســت بــه زمان هــای دور ســفر کنیــم. شــما می توانیــد چشــمان تان را ببندیــد 
ــوط بــه ۲۵۰۰ ســال پیــش را در ذهن تــان متصــور شــوید. از  ــای مرب و چنــد ثانیــه دنی
بچه هــا بخواهیــد تصاویــری را کــه در ذهن شــان می ســازند بــا بقیــه کاس در میــان 

بگذارنــد.

هدف مأموریت )۵ دقیقه(

از بچه هــا بخواهیــد كــه پاكــت نامه هــای خودشــان را بــاز كننــد، بــه نقشــه نــگاه كــرده 
و حــدس بزننــد مأموریــت ایــن هفتــه بــه کجاســت؟ 

جــواب درســت ســرزمین پــارس اســت کــه امــروز تقســیم شــده بــه کشــورهایی چــون 
ایــران، پاکســتان، افغانســتان، تاجیکســتان، ترکمســنتان، آذربایجــان ، ارمنســتان، 

ــان، اســرائیل، فلســطین و مصــر.  ــه، عــراق، ســوریه، لبن ترکی
از بچه هــا بپرســید کــه فکــر می کننــد دلیــل اصلــی کوچــک شــدن ســرزمین پــارس پــس 

از ۲۵۰۰ ســال چیســت؟

هــدف ســفر: اگــر امــروز ســرزمین پــارس بــه ســرزمین های کوچکــی تقســیم شــده 
ــی بــوده اســت. مــا در  ــی و قدرت طلب ــل خودمحوری هــا و عــدم یــک دل اســت بــه دلی
طــی ایــن ســفر بــه یــاد می آوریــم کــه بــا هــر کــس از هــر قــوم و نــژادی یکــدل باشــیم و 

محبــت کنیــم.
ــادآوری  ــه بچه هــا ی ــد. ب ــد همگــی پاسپورت های شــان را نشــان دهن از بچه هــا بخواهی
کنیــد کــه پاســپورت هویــت مــا را نشــان می دهــد. مــا بــا اینکــه ایرانــی، افغــان یــا 

تاجیــک هســتیم، امــا بــه دلیــل ایمــان بــه عیســای مســیح شــاهزادگان و فرزنــدان خــدا 
هســتیم و ایــن بــه مــا هویتــی تــازه بخشــیده اســت. 

همگی با هم با شمارش شما، یک صدا اعان می کنند که چه کسی هستند:
مــن... شــاهزاده و ســفیر ســرزمین آگاپــه هســتم، و در ایــن ســفر بایســتی محبــت 
کنــم، محبتــی کــه احتــرام می گــذارد و آنچــه را کــه بــرای خــود می طلبــد بــرای دیگــری 

نیــز می طلبــد.

شروع مأموریت )۷ دقیقه(

بــرای اینکــه بــا ســرزمین پــارس بیشــتر آشــنا شــویم قــرار اســت یــک بــازی انجــام بدیــم. 
ایــن بــازی در دو مرحلــه انجــام می شــود. مرحلــه اول را ایــن هفتــه خواهیــم داشــت و 
هفتــه آینــده در یکــی از معروف تریــن شــهرهای ایــن ســرزمین توقــف می کنیــم. هفتــه 

ســوم بــاز بــازی را ادامــه خواهیــم داد.  
قوانیــن ایــن بــازی خیلــی مهــم اســت و بــا انجــام قوانیــن ایــن بــازی همــه بــا هــم 

برســیم. مقصــد  بــه  می توانیــم 

قوانین بازی
در ایــن بــازی الزم اســت کــه همگــی تــاس داشــته باشــیم. بــرای هــر مرحلــه بایــد یکــی 

از بچه هــا تــاس بنــدازد. 
)در صورتــی کــه تعــداد بچه هــا زیــاد اســت حتمــاً بــه گروه هایــی تقســیم کنیــد و هــر بــار 
نماینــده گــروه انتخــاب شــده توســط بچه هــا تــاس می انــدازد. اینگونــه بچه هــا در حیــن 

بــازی اهمیــت کار گروهــی را می آموزنــد.
بــه همــراه نقشــه، کارت هایــی هــم در اختیــار شــما گذاشــته شــده اســت. مطمئــن 
شــوید کــه هــر نونهــال یــک دســته از کارت هــا را دارد. در صورتــی کــه ارســال کارت 
ــا را  ــد آنه ــد می توانی ــا بچه هــا کار می کنی ــق مجــازی ب و نقشــه دشــوار اســت و از طری
دانلــود کــرده و از طریــق صفحــه کامپیوتــر بــه بچه هــا نشــان دهیــد. بــر حســب نیــاز 
کلیســای تان و امکاناتــی کــه در اختیــار داریــد می توانیــد روش بــازی را تغییــر دهیــد.(
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ــرد ) ۱- ۳- ۵(  ــه اگــر اعــداد ف ــاس انداخت ــردی کــه ت ــن شــکل اســت کــه ف ــه ای ــازی ب ب
بیــاورد بــه همــه اجــازه حرکــت می دهــد و می توانیــم یــک ایســتگاه جلــو رویــم. در هــر 
ایســتگاه کارتــی در اختیــار مــا گذاشــته شــده اســت. معلــم اســم کارت را می گویــد 
و فــردی کــه مــا را بــه ایســتگاه هدایــت کــرده از روی کارت حقایــق مربــوط بــه آن 
ــن اســت کــه فــردی کــه عــدد  ــه کلیــدی در اینجــا ای ــد. نکت منطقــه را ســریع می خوان
ــد. او بایســتی بجــای عــدد، کلمــه رمــز کــه  ــدارد شــماره را بگوی ــرد مــی آورد اجــازه ن ف
»مــا« اســت را بگویــد. اگــر فرامــوش کنــد و عــدد روی تــاس را بگویــد، هیــچ کــس اجــازه 

حرکــت نــدارد و فــرد بعــدی بایــد تــاس بنــدازد. 
در صورتــی کــه فــرد عــدد زوج )۲، ۴، ۶( بیــاورد هیــچ کــس اجــازه بــه جلــو رفتــن نــدارد 

در عــوض بایــد کارهــای زیــر انجــام شــود:
عــدد ۲  همــه بــا هــم یکبــار دســت می زننــد نمــادی از مثــال »یــک دســت صــدا  ��

نــداره.«
عــدد ۴ همــه بــا هــم کــف دســت راستشــون رو بــه ســمت هــم می آورنــد. ایــن کار  ��

در انگلیســیhigh five   نامیــده می شــود. خیلــی از بچه هــا بــا نمــاد ایــن کار در 
ای مجــی آشــنایی دارنــد. ایــن کار بــه نشــانه تشــویق و نمــاد همــکاری و موفقیــت 

است.
عــدد ۶ همــه به صــورت ضربــدری دســت یکدیگــر را می گیریــم کــه نشــان از اتحــاد  ��

ماست.
 )هــدف اصلــی رونــد بــازی و حــرکات نمادینــی اســت که برای بازی طراحی شــده اســت. 
بنابرایــن لزومــی نــدارد تمــام توجــه بــه روی حقایــق نوشــته شــده بــر روی کارت هــا بــرود. 
دقــت کنیــد کــه ایــن حرکت هــا نمادیــن را بــه راحتــی هــم از طریــق جلســات حضــوری 

و هــم در جلســات مجــازی می توانیــد انجــام دهیــد. 
دقت کنید که سرعت بازی را باال نگاه دارید تا بچه ها با هیجان بازی کنند. 

ــران هســتید و  ــان فارســی تهیــه شــده اند. اگــر در کشــوری خــارج از ای ــه زب کارت هــا ب
بچه هــا بــه زبــان فارســی تســلط ندارنــد می توانیــد از کارت هــای خالــی اســتفاده کنیــد 
و متــن را بــه زبانــی کــه نونهــال بــه آن مســلط تر اســت یادداشــت کنیــد و بعــد در 
ــه خوانــدن و  ــار بچه هــا قــرار دهیــد. امــا در کل تشــویق تان می کنیــم بچه هــا را ب اختی
ــان  مادری شــان تشــویق کنیــد.  همچنیــن اگــر بــرای گــروه ســنی ۸ و ۹  نوشــتن بــه زب

ســال خوانــدن دشــوار اســت معلــم می توانــد مســئولیت خوانــدن کارت هــا را برعهــده 
بگیــرد.(

ورود به سرزمین پارس )۱۰ تا ۲۰ دقیقه(

ایستگاه کراچی 
کراچی یکی از بزرگترین شهرهای پاکستان امروزی است. ��
ایــن شــهر چهارمیــن شــهر پرجمعیــت جهــان اســت و اکثریــت مــردم بــه زبــان اردو  ��

صحبــت می کننــد. 

ایستگاه سیستان و بلوچستان 
سیستان و بلوچستان یکی از استان های ایران امروزی است. ��
بلوچی زبان اصلی بلوچ هاست، که یکی از اقوام اصیل ایرانی هستند. ��

ایستگاه هرات 
هرات دومین شهر بزرگ در افغانستان امروزی است  ��
مردم هرات اکثراً به زبان فارسی با لهجه هراتی صحبت می کنند.  ��

ایستگاه دوشنبه 
دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروزی است. ��
اســم ایــن شــهر بــه دلیــل دوشــنبه بازار معروفــی اســت کــه در ایــن منطقــه برگــزار  ��

می شــود. مــردم ایــن شــهر بــه زبــان فارســی تاجیکــی صحبــت می کننــد.

ایستگاه خراسان
خراســان یــا ســرزمین خورشــید در شــرق ایــران امــروزی اســت جایــی کــه خورشــید  ��

طلــوع می کنــد.
زعفران و زرشک جز اصلی ترین محصوالت این منطقه است. ��
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ایستگاه پاسارگاد 
پاسارگاد در جنوب شهر شیراز فعلی در ایران امروزی قرار دارد. ��
ایــن شــهر یکــی از پایتخت  هــای ســرزمین پــارس بــوده و کاخ تخت جمشــید در  ��

ایــن شــهر قــرار دارد. 

ایستگاه هگمتانه  
هگمتانه همان همدان امروزی است.  ��
این شهر یکی از پایتخت  های سرزمین پارس بوده است. ��

نتیجه گیری ) ۱۰ دقیقه(

از بچه ها بپرسید که از این بازی چه چیزی را آموختند؟

پــس از شــنیدن جواب هــای بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در بــازی امــروز مــا بــا هــم یــک 
قانــون طایــی را یــاد گرفتیــم. و آن قانــون طایــی قانــون »مــا« بــود. طبــق بــازی امــروز 
کســی کــه عــدد فــرد مــی آورد بجــای گفتــن عــدد، بایســتی از جایگزیــن »مــا« اســتفاده 
می کــرد. مــا دو دســته عــدد داریــم، عددهــای فــرد و عددهــای زوج. عــدد فــرد یعنــی 
عــدد تنهــا. مــا در ایــن بــازی یادگرفتیــم کــه اگــر تنهــا باشــیم، فقــط بــه فکــر خــود باشــیم 
نمی توانیــم جلــو برویــم. رمــز موفقیــت مــا در اتحــاد ماســت. در ایــن بــازی همــه بایــد 
بــا هــم بــازی می کردیــم، اگــر یــک نفــر اجــازه حرکــت داشــت همــه بــا هــم حرکــت 
ــا هــم بایــد توقــف می کردیــم و ایــن  می کردیــم و اگــر یــک نفــر توقــف می کــرد همــه ب

نمــادی از اتحــاد مــا بــود.
اگــر امــروز ســرزمین پــارس بــه ســرزمین های کوچکــی تقســیم شــده اســت بــه دلیــل 
خودمحوری هــا و عــدم یــک دلــی و قدرت طلبــی بــوده اســت. در کام می خوانیــم کــه 
هیــچ کــس نفــع خــود را طلــب نکنــد بلکــه بــه دنبــال نفــع دیگــران باشــد. همچنیــن در 
کتــاب اول قرنتیــان ۱۳: ۵ می خوانیــم کــه هــر یــک از مــا بایــد محبتــی داشــته باشــیم 
کــه ســود خــود را نمی جویــد. مــا بــه عنــوان ســفیران آگاپــه بایــد همیشــه محبتــی 

داشــته باشــیم کــه دگرخــواه اســت. 

ــا مفهــوم دگرخواهــی  بــه بچه هــا اجــازه دهیــد نظــرات و تجربیــات خــود را در رابطــه ب
بــه اشــتراک بگذارنــد.

بچه هــا می تواننــد یــک نمونــه از فــرد یــا دوســتی را کــه دگرخواهــی داشــته مثــال  ��
بزننــد.

یا حتی اگر خودشان فرصت داشتند که این کار را انجام دهند. ��
کمک کنید بچه ها به این موضوع فکر کنند حتی اگر برایشان سخت باشد. ��
کمــک کنیــد بــا بــه یــاد آوردن مثال هــای امــروزی از مدرســه، خانــه و یــا کلیســا بــا  ��

موضــوع و مفهــوم دگرخواهــی بیشــتر آشــنا شــوند.

پروژه )۳ دقیقه(

هفتــه آینــده مــا بــاز در هگمتانــه خواهیــم بــود. همانطــور کــه گفتیــم هگمتانــه یــا  ��
همــدان یکــی از پایتخت هــای ســرزمین پــارس بــود. یکــی از بزرگتریــن پادشــاهان 
ایــن شــهر زندگــی می کــرد. همســر  بــود کــه در  پــارس خشایارشــاه  ســرزمین 
خشایارشــاه اســتر بــود کــه داســتانش را در کتاب مقــدس می خوانیــم. در طــی 
ایــن هفتــه در رابطــه بــا داســتان اســتر تحقیــق کنیــد و هفتــه آینــده بــا بقیــه کاس 

بــه اشــتراک بگذاریــد.
در رابطه اول قرنتیان ۱۰: ۲۴ با والدین خود بحث و گفتگو داشته باشید. ��

 


