درس هفتم بخش دوم)
گروه سنی ۱۲ -۸ :سال
کاربــرد و هــدف  :مــن ب ـه عنــوان ســفیر آگاپــه در هــر شــرایطی بایــد ســفیر
صلــح و ســامتی باشــم .مــن بــا محبتــی کــه خودخــواه نیســت و نفــع خــود را
نمیطلبــد میتوانــم ایــن صلــح را ایجــاد کنــم.
آیه کلیدی :کتاب استر
زمــان ۴۵ :دقیقــه تــا یــک ســاعت (از قبــل بــا همکارانتــان تمریــن کنیــد و
مطمئــن شــوید کــه جلســه بیشــتر از یــک ســاعت طــول نمیکشــد)
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سخنی با معلم

تعلیم ۲۰( :دقیقه)

معلــم عزیــز بــا توجــه بــه اینکــه داســتان کتابمقدســی ایــن هفتــه در نتیجــه تحقیقــات

در ادامــه مشــارکت از بچههــا بخواهیــد تــا نتایــج تحقیقــات خــود در مــورد خشایارشــاه

خــود بچههــا میباشــد ،در قســمت تعلیــم بــرای بیــان ایــن داســتان از خــود بچههــا

و اســتر را آورده و بــا بقیــه کالس بــه اشــتراک بگذارنــد .بــا توجــه بــه تعــداد اعضــای

میتوانیــد اســتفاده کنیــد.

کالستــان میتوانیــد داســتان اســتر را بــرای هــر کــدام از بچههــا تقســیمبندی کــرده و

خوشآمدگویی ( ۵دقیقه)

🔸

از آنهــا بخواهیــد کــه قســمت مربــوط بــه خودشــان را تعریــف کننــد.

لطفا توجه داشته باشید که نکات زیر در داستان گفته شود:

(در صورتی که بچهها به این نکات اشاره نکردند خود شما میتوانید در تکمیل صحبتهای بچهها به این

🔸با روی خوش به بچهها خوشآمد بگویید و بخواهید بچهها هم به یکدیگر

نکات اشاره کنید و داستان را تکمیل کنید).

خوشآمد بگویند.

🔸
🔸 🔸پسر عموی استر و قومش نیز در این سرزمین زندگی میکردند.
🔸 🔸پادشاه بزرگ آن زمان خشایارشاه بود.
🔸 🔸پادشاه تصمیم میگیرد که یک بار دیگر ازدواج کند.
🔸 🔸استر بهعنوان همسر پادشاه انتخاب میشود.
🔸 🔸روزی خشایارشاه تصمیم گرفت تا تمام مردم یهود را از بین ببرد.
🔸 🔸اســتر خــودش در جــای امنــی بــود و خطــری تهدیــدش نمیکــرد امــا جــان مابقــی
🔸استر یک دختر پناهنده در ایران بود.

مرور درس گذشته ( ۵دقیقه)
سؤاالت زیر را از بچهها بپرسید:

🔸
🔸 🔸از بازی هفته گذشته چه چیزی را یاد گرفتیم؟
🔸 🔸در هفتــه گذشــته ایســتگاه آخــر کــه در آن توقــف کردیــم ،چــه شــهری بــود؟
🔸هفته گذشته کجا رفتیم؟

(هگمتانــه ،همــدان)

🔸

🔸از بچههــا بخواهيــد كــه نتيجــه بحــث و گفتگــوی خــود بــا والدینشــان در رابطــه بــا

🔸

🔸در کتــاب اول قرنتیــان  ۵ :۱۳نوشــته شــده کــه محبــت نفــع خــود را نمیجویــد.

🔸

اولقرنتیــان  ۲۴ :۱۰بــا بقیــه کالس بــه اشــتراک بگذارنــد.
ایــن جملــه یعنــی چــه؟

(اجازه دهید تا همه بچهها نظرات خود را با بقیه در میان بگذارند و آزادانه به

بحث و گفتگو بپردازند .در ادامه شما هم نظر خود را با بقیه بچهها به اشتراک
بگذارید)

🔸اســتر بایــد تصمیــم میگرفــت یــا بــه زندگــی خــودش مشــغول میشــد و کاری
بــرای اقوامــش نمیکــرد یــا فقــط نفــع خــودش را نمیجســت بلکــه بــرای نجــات
خانــواده و دوســتانش کاری میکــرد.

🔸

🔸بــر اســاس قانــون ،بــرای اینکــه کســی بــا پادشــاه مالقــات کنــد بایــد توســط خــود

🔸

🔸اســتر کــه در قصــر زندگــی میکــرد ،بــا وجــود اینکــه توســط پادشــاه فراخوانــده

🔸
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خانــواده و دوســتانش در خطــر بــود.

پادشــاه فراخوانــده میشــد .در غیــر ایــن صــورت جــان شــخص بــه خطــر میافتــاد.

نشــده بــود ،تصمیــم گرفــت بــه خاطــر قــوم خــود جــان خــود را بــه خطــر بیانــدازد

و بــا پادشــاه صحبــت کنــد.

🔸در نتیجــه محبتــی کــه اســتر بــه قومــش داشــت ،توانســت پادشــاه را راضــی کنــد
تــا از نابــودی آنهــا جلوگیــری کنــد و قــوم اســتر نجــات پیــدا کــرد.

نتیجهگیری ۷( :دقیقه)
از بچهها بپرسید که از این داستان چه نتیجهای گرفتند؟
پس از شنیدن جوابهای بچهها توضیح دهید:

اســتر در نتیجــه محبــت دگرخواهــی کــه داشــت باعــث نجــات قــوم خــود شــد .اســتر

تنهــا بــه فکــر جــان خــودش نبــود بلکــه بــه قــوم خــود نیــز فکــر میکــرد .در اول قرنتیــان
 ۵ :۱۳میخوانیــم کــه محبــت غیرخــواه بــه دنبــال نفــع دیگــران اســت .مــا نیــز بــه عنــوان

ســفیران آگاپــه میتوانیــم از ایــن داســتان کتابمقــدس یــاد بگیریــم کــه همیشــه و در
هــر جــا محبتــی دگرخــواه داشــته باشــیم.

از بچههــا بخواهیــد چنــد ثانیــه تعمــق کننــد کــه آنهــا چطــور در جامعــه خودشــان

میتواننــد محبتــی دگرخــواه داشــته باشــند.

بچهها را تشویق کنید تا نظرات خودشان را با بقیه به اشتراک بگذارند.

در انتهــا از یــک یــا دو نفــر بخواهیــد تــا در ایــن راســتا دعــا کننــد تــا بــا قــوت خــدا هــر

یــک از مــا بتوانیــم در جامعــهای کــه در آن زندگــی میکنیــم وســیله صلــح و اتحــاد

باشــیم .دعــا کنیــم تــا خــدا کمــک کنــد تــا خودخــواه نباشــیم بلکــه بــا دگرخواهــی بــه
دیگــران کمــک کنیــم.

پروژه ۲( :دقیقه)
از بچههــا بخواهیــد تــا در طــول هفتــه هنــگام مشــارکت بــا دوســتان و یــا خانوادهشــان
بــا توجــه کــردن بــه نیازهــای آنــان محبــت دگرخــواه را تمریــن کــرده و در هفتــه آینــده
مــوارد خــود را بــا کالس در میــان بگذارنــد.
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