درس پنجم
گروه سنی ۱۲ -۸ :سال
کاربــرد و هــدف  :مــن بـ ه عنــوان ســفیر محبــت ،بــا هــر اســتعداد و توانایــی

کــه دارم میدانــم کــه هــدف اصلــی مــن در ایــن جهــان اجــرای قوانیــن
ســرزمین آگاپــه اســت ،یعنــی محبــت در هــر لحظــه و هــر جــا ،محبتــی کــه
فروتــن اســت.

منبع  :اول سموئیل ۱۷
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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توضیحات به معلمین

حوصلــه و خالقیــت فضایــی خیالــی بــرای بچههــا ایجــاد کنیــد کــه بچههــا احســاس کننــد در حــال
پــرواز هســتند .میتوانیــد از لینــک زیــر بــرای ایــده گرفتــن صــدا و لحــن خلبــان اســتفاده کنیــد).

🔸

معلــم عزیــز توجــه داشــته باشــید کــه ســفر امــروز بــه قلــه اورســت اســت .قلــه اورســت
همــواره بهعنــوان یکــی از ســختترین قلههــا بــرای صعــود ،نمــاد موفقیــت و پیــروزی

متن مربوط به فرود

اســت .در طــی تاریــخ تعــداد معــدودی از مــردم دنیــا قــادر بــه کســب ایــن موفقیــت

خانمهــا و آقایــان ،خلبــان (...اســم خــود را در اینجــا ذکــر کنیــد) از کابیــن خلبانــی بــا

بودهانــد .یکــی از رمزهــای موفقیــت در ایــن راســتا داشــتن فروتنــی اســت.

شــما صحبــت میکنــد.

فروتنی به معنای دسـتکم گرفتن خود نیســت ،بلکه به این معناســت که تواناییهای

بــه فــرودگاه بهونتــار در کشــور هندوســتان نزدیــک میشــویم .در طــی پــرواز مهمانــدار

خــود را بشناســیم ،بدانیــم کــه هــر چــه داریــم از جانــب خداســت و اوســت کــه قــدرت و

(اســم معلــم هفتــه قبــل کــه نقــش مهمانــدار را بــازی کــرد) پاکتهایــی را در اختیــار

توانایــی رســیدن بــه موفقیــت را بــه مــا میدهــد .همچنیــن فــرد فروتــن از اعتــراف بــه

شــما گذاشــت کــه در آن مأموریــت بعــدی شــما قــرار دارد .هماکنــون میتوانیــد

ندانســتن نمیترســد ،او تعلیمپذیــر اســت و بــه دنبــال راهنمایــان دلســوز م ـیرود.

پاکتهــای خــود را بــاز کنیــد.

(اجازه دهید که بچهها پاکتهایشان را باز کنند)

توضیحات برای شروع مأموریت

مأموریتــی کــه پادشــاه ســرزمین آگاپــه ایــن دفعــه بــرای شــما در نظــر گرفتــه ،ســفر
بــه رشــته کوههــای هیمالیــا میباشــد .رشــته کوههــای هیمالیــا در کشــور تبــت ،در

از بچهها بپرسید که در این سه هفته گذشته به کجاها سفر کردیم؟

🔸

🔸لینک

همســایگی کشــورهای چیــن ،هنــد ،نپــال ،پاکســتان و بوتــان قــرار گرفتــه اســت .قلــه

🔸صحرا ،آفریقا ،نیویورک

اورســت بلندتریــن قلــه در ایــن منطقــه اســت و در ایــن مأموریــت شــما بایســتی ایــن

بهعنوان سفیر آگاپه در این سفرها چه شکلهایی از محبت را یاد گرفتیم؟

قلــه را فتــح کنیــد.

🔸
🔸 🔸محبت مهربان
🔸 🔸محبت بدون حسادت
🔸محبت صبور

در طــی ایــن مســیر بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــما ســفیران آگاپــه هســتید و بایــد بــه

قانــون ســرزمین آگاپــه کــه قانــون محبــت اســت وفــادار باشــید.

بــه بچههــا یــادآوری کنیــد کــه همانطــور کــه در شــهر نیویــورک یــاد گرفتیــم ،خــدا بــه

شروع سفر

هــر کــدام از مــا یــک ســری اســتعدادها و تواناییهایــی داده اســت .مــا بــا شــناخت
ایــن اســتعدادها ،در کنــار هــم بــدون حســادت و رقابــت ناســالم میتوانیــم جامعـهای

شــرپا) بــه اســتقبال
بــرای شــروع ایــن ســفر ،یکــی از معلمیــن در نقــش راهنمــای ســفر ( ِ

زیبــا بســازیم.

ســفیران بــه فــرودگاه بهونتــار میآیــد.

هفتــه گذشــته مهمانــدار بــرای بچههــا ســفری خــوب آرزو کــرده بــود و در مــورد طــول ســفر یــک

شــرپا ( )Sherpaگروهــی از افــراد بومــی نپــال هســتند .ایــن افــراد از  ۵۰۰ســال پیــش
ِ

هفتــهای توضیحاتــی بــه مســافرین ارائــه داده بــود .ایــن هفتــه ،یکــی از معلمیــن در نقــش خلبــان

ســاکن کوههــای هیمالیــا هســتند .لغــت شــرپا بــه معنــی «مردمــان شــرق» اســت.

از کابیــن خلبانــی توضیحاتــی در مــورد فــرود و ادامــه ســفر بــه بچههــا میدهــد .دقــت کنیــد کــه بــا

امــروزه در اصطــاح کوهنــوردی بــه افــرادی گفتــه میشــود کــه بــه دلیــل تجربیــات
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فراوانشــان مشــاوران و همراهــان خوبــی بــرای کوهنــوردان و فاتحیــن قلــه اورســت

اردوگاه اول:

بــرای نخســتین بــار اورســت را فتــح کردنــد.

ســفر بــه قلــه اورســت کار آســانی نیســت ،طبیعــت حاکــم در ایــن منطقــه بســیار

رمز موفقیت

ســر ادمونــد هیــاری
هســتند .معروفتریــن شــرپا تِنزینــگ نورگــی اســت کــه بههمــراه ِ

بیرحــم و خطرنــاک اســت.

متن مربوط به شرپا

صعود به این قله نیاز به برخورداری از آمادگی جسمی و روحی ویژهای دارد.

ســام ،مــن شــرپا ( ...اســم معلــم گفتــه میشــود) هســتم و در طــی ایــن مســیر همــراه

از بچههــا بپرســید بــه نظــر شــما منظــور از ایــن آمادگــی جســمی و روحــی چیســت؟

و راهنمــای ســفر شــما خواهــم بــود .مــن اهــل کشــور نپــال هســتم و ســفرهای زیــادی
را بــه قلــه اورســت داشــتم .بــه همیــن دلیــل مــن و دوســتانم معمــوال ًکوهنــوردان را در

در ایــن قســمت میتوانیــد اجــازه دهیــد اگــر نونهالــی تجربــه کوهنــوردی دارد بــا

مــا در ایــن ســفر در شــش اردوگاه توقــف خواهیــم داشــت .در پاکتهــای خــود ،بــه

بســته بــه تعــداد بچههــا ،بخواهیــد هــر یــک از آنهــا در مــورد یکــی از مــوارد زیــر نظــر

دوســتانش در میــان بگذارنــد.

مســیر صعــود بــه قلــه اورســت همراهــی میکنیــم.

دهنــد:

همــراه نقشــه ،یــک ســری کاغذهایــی داریــد کــه در هــر اردوگاه بــه یکــی از کاغذهــا

🔸
🔸 🔸چک کردن تجهیزات
🔸 🔸رسیدگی به بدن
🔸 🔸شناخت واقعگرایانه از خود
🔸 🔸گوش دادن به راهنما
🔸توجه به شرایط محیطی

نیــاز پیــدا میکنیــد .اطالعــات ایــن برگههــا بــرای ســفر شــما حیاتــی میباشــند .اگــر
آمــاده هســتید در ابتــدا بــه اردوگاه پایــه میرویــم.

دقــت داشــته باشــید کــه در بــاالی هــر برگــه هــر کــدام از بچههــا اســم خودشــان را بنویســند.
متــن برگههــا بــه زبــان فارســی اســت ،تشــویق میکنیــم شــما هــم بــه بچههــا کمــک کنیــد تــا در
صــورت امــکان پاســخهای خــود را بــه فارســی یادداشــت کننــد امــا اگــر برایشــان دشــوار اســت

اردوگاه دوم:

میتواننــد بــه هــر زبانــی کــه در نــگارش در آن تســلط بیشــتری دارنــد برگههــای خــود را پــر کننــد.

فاتحان قله

تابحــال  ۴۸۳۳نفــر از  ۸۳۰۶نفــری کــه تصمیــم بــه صعــود بــه قلــه اورســت گرفتهانــد،

اردوگاه پایه:

توانســتهاند آن را فتــح کننــد امــا در ایــن بیــن بیــش از  ۲۰۰نفــر هــم در ایــن مســیر

اورست منطقهای خاص بر روی زمین

جانباختهانــد.

اورست با ارتفاع  ۸۸۴۸متر بلندترین نقطه بر روی کره زمین است!

از بچههــا بپرســید کــه بــه نظــر آنهــا چــه چیــزی اورســت را بــه مــکان خاصــی بــر روی

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در ایــن قســمت عکسهایــی از فاتحیــن اورســت قــرار

بــر حســب فصــل و ماهــی کــه در آن هســتید ،بگذاریــد بچههــا در مــورد اطالعــات ایــن

شــرپای راهنمــا ،شــرپای قهرمــان را بــه بچههــا معرفــی کنیــد و بــه آنهــا فرصــت دهیــد

و بخواهیــد کــه برگههــای خــود را پــر کننــد.

یــک از جمــات زیــر اســت.

دارد و در زیر آن دســتاوردهای شــخصی این افراد نوشــته شــده اســت .شــما بهعنوان

زمیــن تبدیــل کــرده اســت؟

تــا بــا توجــه بــه عکسهــا حــدس بزننــد کــه هــر کــدام از ایــن عکسهــا مربــوط بــه کــدام

صفحــه حــدس بزننــد و بعــد خودتــان اطالعــات درســت را در اختیــار بچههــا بگذاریــد
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🔸
🔸
🔸 🔸اولین خانمی که به قلّه اورست صعود کرده است :جونکی تابیی
شرپای قهرمان :آپا شرپا
🔸 🔸 ِ
شرپایی که به قلّه اورست صعود کرده است :تنزینک نورگی
🔸 🔸اولین ِ
🔸 🔸اولین کوهنوردی که تنهایی به قلّه اورست صعود کرده است :ریلوند مسنر
🔸 🔸اولیــن شــخصی کــه بــا دو پــای مصنوعــی بــه قلـّـه اورســت صعــود کــرده اســت:
🔸مسنترین شخصی که به قلّه اورست صعود کرده است :یوییچیرو میورا
🔸جوانترین شخصی که به قلّه اورست صعود کرده است :جردن رومرو

🔸

و تمریــن بــدن خــود را آمــاده کــرده و تجربــه کســب میکــرد .او بــرای تمریــن بــه

 ۳۵کــوه در نقــاط مختلــف دنیــا رفــت.

🔸

🔸خیلیهــا میخواســتند کــه در فتــح قلــه اورســت اولیــن باشــند .ادومنــد هــم بــا

🔸

🔸ســرانجام در ســال  ۱۹۵۳بــا کمــک شــرپا تنزینــگ نورگــی موفــق بــه فتــح قلــه

تمــام قلبــش چنیــن آرزویــی داشــت.
اورســت شــد.

راز موفقیت سر ادموند:

🔸
🔸 🔸کمک گرفتن از شرپا
🔸 🔸پشتکار و شهامت

مــارک انگلیــس

🔸تمرین و آمادگی

🔸دارنده رکورد سریعترین صعود به قلّه اورست :کریستین استانگل

حال با کمک هم ،پاسخهای درست را مرور کنید.

هــر یــک از مــا در زندگــی قلههایــی بــرای فتــح کــردن داریــم .در کتابمقــدس هــم

همانطــور کــه در اردوگاه قبــل یــاد گرفتیــم مهــم اســت کــه مــا از تجربــه ایــن قهرمانــان

مــردان و زنانــی مثــل ســر ادمونــد بودنــد کــه بایــد هــر کــدام قلههــای خودشــان را فتــح

بــرای صعــود بــه قلــه یــاد بگیریــم و از آنهــا اســتفاده کنیــم.

میکردنــد .یکــی از ایــن مــردان ،داوود اســت.

اردوگاه سوم:

🔸داوود کوچکترین عضو خانوادهاش بود .او  ۷برادر بزرگتر از خود داشت.

شــرپاها ،مردانــی از نپــال هســتند کــه مهــارت فوقالعــادهای در بــاال رفتــن از کوههــای
ِ

🔸
🔸 🔸او از همــان کودکــی بــه والدینــش احتــرام میگذاشــت و در کارهــای خانــه بــه
آنهــا کمــک میکــرد.

داوود پادشاه:

راز موفقیت

🔸

سرســخت هیمالیــا دارنــد .شــرپاها بــه کوهنوردانــی کــه بــرای فتــح قلههــای هیمالیــا

میرونــد مشــاوره و راهنمایــی میدهنــد و در طــی مســیر آنهــا را همراهــی میکننــد.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه همانطــور کــه در اردوگاه دوم دیدیم اولین و معروفترین
ادمونــد هیــاری بــرای نخســتین بــار اورســت را فتــح کردنــد.

سر ادموند هیالری:

🔸
🔸

🔸رویــا و آرزوی کودکــی او ســفر بــه نقــاط مختلــف دنیــا ،کشــف و فتــح مکانهــای

🔸

🔸هیــاری بــرای رســیدن بــه آرزویــش کــه فتــح قلــه اورســت بــود ســالها بــا تــاش

یکی از این مهارتها اســتفاده از قالبســنگ بود .او توانســت با اســتفاده از همین
وســایل ســاده بــا حیوانــات درنــدهای چــون شــیر و خــرس بجنگــد و آنها را بکشــد.

شــرپایی کــه بــه قلــه اورســت صعــود کــرد تنزینــگ نورگــی اســت .او بــه همــراه ســر

🔸ادمونــد هیــاری از همــان کودکــی عالقــه شــدید بــه خوانــدن کتــاب داشــت.

🔸او زمانــی کــه از گوســفندان نگهــداری میکــرد مهارتهــای زیــادی کســب کــرد.

کتابهــای مــورد عالقــه او در مــورد ماجراجویــی و کوهنــوردی بــود.

ناشــناخته بــود.
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🔸

🔸داوود در زمانــی کــه گوســفندان را بــه چــرا میبــرد ،در خلــوت بــا خــدا راز و نیــاز

ســر ادمونــد زمانــی کــه بــه بــاالی قلــه رســید در اوج شــادی از کســب موفقیتــش

🔸

🔸در جنگــی کــه بیــن اســرائیل و فلســطین در گرفتــه بــود مــردی غولپیکــر بــود بــه

وجــود دانایــی بــر تواناییهــای خــود ،میدانســت کــه موفقیتــش را مدیــون اول خــدا و

شکســت دهنــد امــا موفــق نمیشــدند.

فروتنــی یعنــی ،بدانیــم کــه هــر چــه داریــم از جانــب خداســت و اوســت کــه قــدرت و

🔸

میکــرد.

همچنــان اعتــراف کــرد کــه یــک انســان معمولــی هســت .او فــردی فروتــن بــود کــه بــا

اســم جولیــات ،کــه کســی قــادر بــه شکســت او نبــود .خیلیهــا میخواســتند او را

بعــد شــرپای همراهــش اســت.

🔸ســرانجام داوود ،گرچــه پســری نوجــوان بــود ،توانســت جولیــات غولپیکــر را

توانایــی رســیدن بــه موفقیــت را بــه مــا میدهــد.

شکســت دهــد.

در داســتان زندگــی داوود نیــز دیدیــم ،او بــا شــناختی کــه از شــخصیت و مهارتهــای

خــود داشــت در عیــن حــال بــه یــاد داشــت کــه حامــی و منشــا قــدرت او ،خداســت.

راز پیروزی داوود

خدایــی کــه مثــل یــک دوســت در طــی مســیر نبــرد بــا جولیــات همراهــش بــود و ترکــش

🔸
🔸 🔸وقت گذاشتن با خدا و مشورت گرفتن از او
🔸 🔸پشتکار و شجاعت

بچههــا در مــورد اهدافشــان صحبــت کردیــم .هــر یــک از بچههــا بــرای بزرگســالی

اردوگاه چهارم:

بچههــا بپرســید کــه قلههــای زندگــی آنهــا چیســت و فکــر میکننــد چگونــه میتواننــد

🔸کسب مهارت برای جنگ با حیوانات درنده

نکــرد (بــر اســاس اول ســموئیل .)۴۷ -۴۵ :۱۷

بــرای نتیجهگیــری میتوانیــد بــه درس گذشــته رجــوع کنیــد .در درس گذشــته بــا
خــود رویــا و آرزویــی دارنــد کــه بــرای آنهــا همچــون قلــهای اســت .یــک بــار دیگــر از

اردوگاه استراحت

ایــن قلههــا را فتــح کننــد.

همانطــور کــه در ابتــدا یــاد گرفتیــم ،آمادگــی بــدن بــرای فتــح قلــه خیلــی الزم اســت.
مــا اکنــون بــه منطق ـهای رســیدهایم کــه دارای شــیب تنــدی اســت و بــه منطقــه مــرگ

در انتها شرپا ،نامهای از طرف پادشاه برای سفیران آگاپه میخواند:

ـی انجــام دهیــد .لیوانــی آب بنوشــید تــا
جــای خــود بلنــد شــده ،تعــدادی حرکــت کششـ 

ســفیران و شــاهزادگان ســرزمین آگاپــه ،مــن بــه شــما افتخــار میکنــم ،شــما فرزنــدان

معــروف اســت .مصــرف آب و اکســیژن بــرای ادامــه مســیر بســیار مهــم اســت .پــس از
بــرای ادامــه ســفر آمــاده باشــید.

مــن هســتید .خوشــحالم کــه بــا پشــتکار و تــاش ایــن مأموریــت را نیــز بــه اتمــام

اردوگاه پنجم:

در مســیر رســیدن بــه اهدافتــان محبــت را فرامــوش نکنیــد .همانطــور کــه مــن شــما

رســاندید .ایــن را بدانیــد کــه راه رســیدن بــه هــدف ،بــه انــدازه خــود هــدف مهــم اســت.

اورست ،بام دنیا

را محبــت میکنــم ،شــما هــم محبــت کنیــد ،محبتــی کــه صبــور اســت ،مهربــان اســت،

ایســتادن بــر بــام دنیــا و نــگاه کــردن بــه ایــن خلقــت ،بزرگــی و قــدرت خــدای خالــق را

حســود نیســت ،فروتــن و مشــورتپذیر اســت.

بــر مــا آشــکار میکنــد.

فرزندانــم ،ایــن را بــه یــاد داشــته باشــید در حیــن تــاش بــرای رســیدن بــه

بــه بچههــا بگوییــد کــه در حــال حاضــر مــا در بلندتریــن نقطــه کــره زمیــن یعنــی قلــه

انجــام کار را بــه شــما خواهــم بخشــید.

هدفهایتــان ،مــن همــواره بــا شــما هســتم و بــه شــما کمــک خواهــم کــرد و قــوت

اورســت ،بــام دنیــا ایســتادهایم .چــه حســی داریــد؟
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اکنــون مأموریــت چهــارم شــما بــه پایــان رســیده اســت .منتظــر دریافــت نامــه مأموریت

بعد باشــید.

پروژه هفته
از بچهها بخواهید در طی هفته به والدینشان توضیح دهند که شرپا کیست؟!

بچههــا همچنیــن بایــد در طــی مصاحبـهای از والدیــن خــود بپرســند کــه شــرپاهای آنهــا

در طــول زندگیشــان چــه کســانی بودهانــد؟
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