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گروه سنی:  ۸- ۱۲ سال 

کاربــرد و هــدف : مــن به عنــوان ســفیر آگاپــه، بایــد در هــر جــا، در هــر 
لحظــه و در هــر مــکان محبــت آســمانی داشــته باشــم و ایــن محبــت، 

محبتــی بــدون حســادت اســت!

منبع : لوقا ۱۵: ۱۱- ۳۲ )داستان پسر گمشده و برادرش(

زمــان: یــک ســاعت  )از قبــل بــا همکاران تــان تمریــن کنیــد و مطمئــن 
شــوید کــه جلســه بیشــتر از یــک ســاعت طــول نمی کشــد(

درس سوم
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توضیحاتی برای شروع:

ــه مأموریت هــای مختلــف  ــه ب ــوان ســفیران ســرزمین آگاپ ــادآوری کنیــد کــه مــا به عن ی
ــم. ــه اجــرا درآوری ــه را در همه جــا ب ــون ســرزمین آگاپ ــا قان فرســتاده می شــویم ت

قانــون ســرزمین آگاپــه محبــت اســت. پادشــاه ســرزمین آگاپــه ابتــدا مــا را محبــت کــرد، 
مــا امــروز فرزنــدان او و شــاهزادگان هســتیم. و بــه مــا نیــز تنهــا یــک حکــم داد، حکــم 

محبت. 
ایــن محبــت بــه شــکل های مختلــف دیــده می شــود. در دو مأموریــت قبلــی بــا دو شــکل 
از محبــت آشــنا شــدیم. از بچه هــا بپرســید کــه آیــا بــه یــاد دارنــد کــه در مأموریت هــای 

قبلــی بــا چــه محبتــی توانســتند مأموریــت خــود را انجــام دهنــد؟
محبت صبور ��
محبت مهربان و دلسوز ��

از بچه هــا بخواهیــد هــر کــدام در یــک جملــه بگوینــد کــه در نتیجــه تحقیقــات  هفتــه 
بــود و محبتــی مهربــان  گذشته شــان چطــور دیویــد لوینگســتون هــم ســفیر آگاپــه 

داشــت؟
پس از شنیدن نظرات بچه ها، برای مأموریت این هفته آماده می شویم. 

بــه جمــع شــما  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  را  افــرادی  تــا  اســت  مناســب  فرصتــی  اینجــا 
ــه شــرکت در مأموریت هــا نداشــتند را  ــا در هفته هــای قبلــی تمایلــی ب پیوســته اند و ی
دعــوت بــه همراهــی کنیــد. اگــر کســانی هســتند کــه از ایــن هفتــه تصمیــم گرفتنــد تــا 
بــا شــما همــراه شــوند و نقشــه ایــن هفتــه را ندارنــد، آنهــا را تشــویق کنیــد کــه در طــول 
مســیر بــا شــما همــراه شــوند تــا از هفتــه آینــده نقشــه ها را بــه دست شــان برســانید.

توضیح مأموریت هفته

از بچه هــا بخواهیــد کــه پاکت هــای خــود را بــاز کننــد. از آنهــا بپرســید کــه نقشــه ایــن 
هفتــه متعلــق بــه کجاســت؟

پاسخ: شهر نیویورک در قاره آمریکا

قطب هــای  از  یکــی  شــهر  ایــن  آمریکاســت.  در  شــهر  پرجمعیت تریــن  نیویــورک 
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی دنیاســت. در ایــن شــهر شــما می توانیــد هــر حرفــه ای 
را کــه دوســت داریــد پیــدا کنیــد و بــا هــر اســتعداد و عالقــه ای کــه داریــد می توانیــد بــه 

موفقیــت برســید. 

شروع مأموریت

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در طــی ایــن مأموریــت قــرار اســت بــه ســه روســتا در 
آفریقــا ســر بزنیــم و بــا هــم بیشــتر در مــورد آفریقــا و مــردم ایــن ســرزمین یــاد بگیریــم.

مقدمه

از بچه هــا بخواهیــد نــام چنــد شــغل و حرفــه را کــه فکــر می کننــد می تواننــد در نیویــورک 
پیــدا کننــد نــام ببرند. 

مشاغل می توانند به قرار زیر باشند: 
پلیــس، خلبــان، مهمانــدار، ورزشــکار، حســابدار،  پزشــکی، پرســتاری، مهندســی، 
ســهامدار، نقــاش، بازیگــر، کارگــردان، اخبارگــو، معلــم، فضانــورد، باستان شــناس، 

وکیــل، دامپزشــک، مــدل، طراحــل لبــاس، گیاه شــناس....

شــما می توانیــد بهتریــن آشــپز باشــید، یــا بهتریــن پزشــک. حرفــه ای کــه شــما انتخــاب 
می کنیــد بایــد بــر اســاس اســتعداد و عالقــه شــخصی خــود شــما باشــد. 

از بچه هــا بخواهیــد چنــد دقیقــه فکــر کننــد و ســه راهــکار را بــرای موفقیــت در شــغلی 
کــه می خواهنــد در آینــده داشــته باشــند بــا بقیــه کالس در میــان بگذارنــد. 

آنهــا توضیــح دهیــد کــه مــا  بــه  بچه هــا را به خاطــر پاسخ های شــان تشــویق کنیــد. 
ــا بــه  می توانیــم خیلــی راهکارهــای عالــی داشــته باشــیم کــه بــه مــا کمــک می کننــد ت
هدف مــان برســیم. امــا چیزهایــی هــم می تــوان یافــت کــه مانــع از رســیدن مــا بــه 

می شــوند.  هدف مــان 
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کســانی کــه در نیویــورک ســال ها تــالش کردنــد تــا بــه موفقیــت برســند امــروز بــرای مــا 
یــک کلمــه رمــز در ســاختمان های نیویــورک بــه جــا گذاشــته اند. ایــن کلمــه رمــز یکــی از 
آن موانعــی اســت ممکــن اســت ســر راه موفقیــت مــا قــرار گیــرد. مهم تــر از همــه ایــن 

کلمــه در محبــت وجــود نــدارد. 
بــا ایــن توضیحــات آیــا آماده ایــد تــا بــه ســومین مأموریــت خــود به عنــوان ســفیران 

آگاپــه برویــم؟

شروع مأموریت

توضیــح دهیــد هــر یــک از ســاختمان هایی کــه بــر روی نقشــه می بینیــم بــه یکــی از 
مشــاغل مربــوط می شــوند. بچه هــا بــدون آنکــه شــغل مــورد نظــر و اســم ســاختمان 
را بداننــد بایــد شــماره یکــی از ســاختمان ها را انتخــاب کننــد. بــر حســب انتخاب شــان 
بایــد اول حــدس بزننــد کــه شــغل مربــوط بــه آن ســاختمان چیســت. پــس از آن، معلــم 
اســم ســاختمان را بــه نونهــال می گویــد و ســه ســؤال مربــوط بــه آن شــغل و ســاختمان 
را می پرســد. نونهــال فرصــت دارد کــه یکــی از ســؤاالت را انتخــاب کنــد و جــواب ســؤال 

را بدهــد. 

)در صورتی که تعداد بچه های گروه تان کم هستند، می توانید این بازی را چند بار انجام دهید. همچنین شما 
را تشویق می کنیم که خودتان و همکاران تان هم در این مسابقه شرکت کنید. البته اگر تعداد بچه ها زیاد 
است بگذارید خود بچه ها فقط در این مسابقه شرکت کنند. تعداد ساختمان ها ۱۸ می باشد. در صورتی که 
تعــداد بچه هــا بیشــتر از تعــداد ساختمان هاســت، می توانیــد بچه هــا را گروه بنــدی کنیــد. دقت کنیــد که برخی 
از ســؤاالت دشــوار هســتند، امــا در نهایــت بــه نونهــال کمــک می کنــد تــا اطالعات عمومــی اش را تقویت کند.( 

بــه نونهــال بگوییــد کــه حتــی اگــر جــواب دقیــق را نمی دانــد اجــازه دارد تــا حــدس بزنــد. 
ســعی کنیــد ایــن بــازی را ســریع انجــام دهیــد تــا هیجــان بیشــتر شــود. شــما را تشــویق 
می کنیــم کــه زمــان بگیریــد تــا بــر اســاس زمــان تعییــن شــده بــه همــه ســاختمان ها ســر 
بزنیــد. کلمــه رمــز در دل اســامی هــر ســاختمان و حرفــه مربــوط بــه آن نهفتــه اســت، 

پــس بایــد بچه هــا اســامی ســاختمان ها را بــه یــاد بســپارند. 

)Statue of Liberty(  ۱- مجمسه آزادی
حرفه: معماری و مجمسه سازی

با چه چیز هایی می توان مجسمه ساخت؟ )چوب، سنگ، گچ...(
مجسمه های گلی را برای خشک شدن در کجا قرار می دهند؟ )کوره آتش(

مجسمه آزادی هدیه کدام کشور به آمریکاست؟ )فرانسه(

)The New York Stock Exchange( ۲- ساختمان بورس نیویورک
حرفه: سهام دار، حسابدار، اقتصاددان

پول رایج کشور آمریکا را نام ببرید؟ )دالر(
ارزش طال باالتر است یا نقره؟ )طال(

نام ۳ بانک معروف در کشور محل زندگی خود را بگویید. )به دلخواه(

)Broadway Theatre( ۳- تئاتر برادوی
حرفه: بازیگر، کارگردان، طراح صحنه، نویسنده، فیلمبردار

فرق بین فیلم و تئاتر چیست؟
اولین تئاتر در کدام کشور اجرا شد؟ )یونان(

اولین فیلم در کجا ساخته شد؟ )فرانسه(

)Museum of Arts and Design( ۴- موزه هنر و طراحی
حرفه: نقاشی، گرافیک...

سه ابزار مورد استفاده در نقاشی را نام ببرید. )رنگ، قلم، بوم(
سه رنگ اصلی را نام ببرید. )قرمز، آبی، زرد(

یک نقاش معروف را نام ببرید. )لئوناردو داوینچی(

)International Culinary Center( ۵-  مدرسه بین المللی آشپزی
حرفه: آشپزی

پاستا و اسپاگتی متعلق به کدام کشور است؟ )ایتالیا(
سه ادویه مهم در آشپزی را نام ببرید. )نمک، فلفل، زردچوبه(
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بزرگترین و مشهورترین آشپز دنیا مرد است یا زن؟ )مرد: گوردون جیمز رمزی(

)Centra Park Zoo( ۶- باغ وحش پارک مرکزی
حرفه: حامی حیوانات، دامپزشک 

دو حیوان اهلی را نام ببرید. )سگ و گربه(
سه پرنده ای که پرواز نمی کنند.)مرغ، بوقلمون، شترمرغ(

بزرگترین حیوان دنیا چیست؟ )نهنگ(

)Empire State Building( ۷- ساختمان امپایراستیت
حرفه: معماری، نقشه کشی، بنایی

برای ساختن یک خانه از چه مصالحی استفاده می شود؟ )آجر، سیمان، گچ(
در مناطق بارانی سقف خانه ها به چه شکل است؟ )شیروانی(

به یک ساختمان که ۳۰ طبقه دارد چه می گویند؟ )آسمان خراش یا برج(

)St, Patrick Cathedral( ۸- کلیسای جامع سن پاتریک
حرفه: االهیدان، کشیش، خادم کلیسا

ابراهیم چند سال صبر کرد تا وعده خدا به انجام رسید؟ )۲۵ سال(
نام درختی که آدم و حوا از میؤه آن خوردند چه بود؟ )شناخت نیک و بد(

مجوسیان از کجا به دیدن عیسای نوزاد رفتند؟ )همدان/ایران(

)Yankee Stadium( ۹- ورزشگاه یانکی
حرفه: ورزشکار، مربی

ســه ورزش تیمــی کــه در آن از تــوپ اســتفاده می شــود را نــام ببریــد. )بســکتبال، 
والیبــال، فوتبــال(

معروف ترین ورزش آمریکایی چیست؟ )فوتبال آمریکایی(
تعداد بازیکنان یک تیم فوتبال چند نفر است؟ )۱۱ نفر(

)Albert Einstein College of Medicine( ۱۰- کالج پزشکی آلبرت انیشتین

حرفه: دکتر، پرستار، داروساز
مرکز فرماندهی بدن انسان کجاست؟ )مغز(

مرکز خون رسانی بدن کجاست؟ )قلب(
سه نوع حس چشایی را نام ببرید. )تلخی، شیرینی، ترشی(

)Botanical Garden( ۱۱- باغ گیاه شناسی
حرفه: باغبان، گیاه شناس

تمرهندی دارای درخت است یا بوته؟ )بوته(
سه ابزار کاربردی در کشاورزی را نام ببرید. )تراکتو، داس، بیل(

سه مرحله رشد از یک محصول را بگویید. )کاشت، داشت، برداشت(

)John. F. Kennedy International Airport( ۱۲- فرودگاه جان. اف. کندی
حرفه: خلبان، مهماندار، مراقبت پرواز، مکانیک

کار مهماندار چیست؟ )خدمت رسانی به مسافران در طول پرواز(
در کابین خلبانی چند نفر کار می کنند؟ )دو نفر: خلبان و کمک خلبان(

سه شرکت هواپیمایی را نام ببرید. )به دلخواه(

)Radio City Music Hall( ۱۳- تاالر موسیقی رادیو سیتی
حرفه: رهبر موسیقی، نوازنده، خواننده

سه ساز را نام ببرید. )دلخواه(
ریشه واژه موسیقی از چه زبانی است؟ )یونانی(

یکی از سبک های موسیقی را نام ببرید؟ )پاپ، کالسیک...(

)United Nation( ۱۴- سازمان ملل متحد
حرفه: وکیل، سیاستمدار، حقوقدان، مترجم

مهم ترین مسئولیت سازمان ملل متحد چیست؟ )برقراری صلح بین کشورها(
یونیســف چــه ســازمانی اســت؟ )یونیســف زیــر مجموعــه ســازمان ملــل اســت کــه بــرای 

حمایــت از کــودکان در سرتاســر دنیــا فعالیــت می کنــد(
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چند کشور در جهان وجود دارد؟ )۱۹۵(

)Edgar Allen Poe Cottage( ۱۵- خانه ادگار آلن پو
حرفه: نویسندگی، ادبیات

یک شاعر معروف را نام ببرید. 
کتاب های نارنیا را چه کسی نوشته است؟

کتاب های نارنیا چند جلد است؟

 )Parsons School of Design( ۱۶- مدرسه طراحی و مد پارسنز
حرفه: مدل، خیاط، طراح لباس

ســه وســیله ای کــه در خیاطــی تیــز و برنــده هســتند را نــام ببریــد. )ســوزن، بشــکاف، 
قیچــی(

از چه وسایلی می توان لباس درست کرد؟ )پارچه، کاموا، گونی(
آن چیست که هم وسیله حیاتی است و هم زینتی؟ )ساعت(

 )Brookline Bridge(  ۱۷- پل بروکلین
حرفه: معماری

سه نوع پل را نام ببرید. )پل چوبی، پل سنگی، پل فلزی( 
ســه منطقــه کــه پــل گذشــته می شــود را نــام ببریــد. )بــاالی اتوبــان، روی رودخانــه، 

بیــن دو تــا کــوه(
ســه پــل معــروف دنیــا را نــام ببریــد. )ســی و ســه پــل در اصفهــان، پــل گلــدن گیــت در 

ســن فرانسیســکو، پــل تاوربریــج در لنــدن(

)New York Hall of Science( ۱۸- موزه علوم و تکنولوژی
اسحاق نیوتن چه چیزی را کشف کرد؟ )جاذبه زمین)

بلندترین نقطه روی زمین کجاست؟ )قله اورست(
چند دقیقه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد؟ )۸ دقیقه(

زمــان پیــدا کــردن کلمــه رمــز اســت. امــا قبــل از پیــدا کــردن کلمــه رمــز، قــرار اســت تــا 

بــا هــم بــه پــارک مرکــزی برویــم، خوراکــی بخوریــم و داســتانی را بشــنویم. در داســتان 
نیــز بــه شــما در مــورد کلمــه رمــز راهنمایــی می شــود. 

)در صورتــی کــه جلســات حضــوری برگــزار می شــود چنــد دقیقــه می توانیــد خوراکی هــا را بیــن بچه هــا تقســیم 
کنید. برای جلســات اینترنتی ۳ دقیقه وقت دهید تا بچه ها از جای شــان بلند شــوند تا برای خود خوراکی ای 
بیاورنــد. ایــن جابجایــی بــه بچه هــا کمــک می کنــد تــا بــا تازگــی بــه ســر کالس برگردنــد و آمــاده شــنیدن شــوند.(

تعلیم کتاب مقدس

در حالــی کــه بچه هــا خوراکی شــان را می خورنــد داســتان پســر گمشــده را تعریــف 
کنیــد. شــاید بچه هــا بارهــا ایــن داســتان را شــنیده اند امــا ایــن بــار داســتان را بــه 
شــکلی بــرای بچه هــا تعریــف کنیــد کــه در همــان فضــای شــهر نیویــورک باقــی بماننــد.  

)دقت داشــته باشــید منبع داســتان زیر لوقا ۱۵: ۱۱- ۳۲ اســت، اما ســعی شــده اســت 
بــا یــک ســری تغییــرات، داســتان را امــروزی کــرده و بســط دهیــم تــا بــرای نونهــاالن بــر 

اســاس تعالیــم ایــن درس قابــل درک و ملمــوس باشــد( 

پــدری دو پســر داشــت. آنهــا خــارج از شــهر زندگــی می کردنــد. پــدر یــک مزرعــه  ��
بــزرگ داشــت و پســرهای او در مزرعــه از گاو و گوســفندها نگهــداری می کردنــد 
و در تابســتان محصــوالت زمیــن را برداشــت می کردنــد. یــک روز پســر کوچکتــر 
ــه پیکنیــک رفــت. آنهــا مــدام از  ــد ب ــا دوســتانش کــه در شــهر زندگــی می کردن ب
ســاختمان های شــهر، پارک هــا و تفریحــات شــهر بــا هــم صحبــت می کردنــد. 
پســر کوچــک در دل خــود آهــی کشــید و فکــر کــرد کــه چــرا او در شــهر زندگــی 

نمی کنــد؟
پســر بعــد از خداحافظــی بــا دوســتانش پیــش پــدرش رفــت و بــه او گفــت کــه  ��

تصمیــم گرفتــه اســت بــرای همیشــه بــه شــهر بــرود. او از پــدر خواســت ارث او را 
بدهــد. 

🔸 
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فــردای آن روز پســر از پــدر و بــرادر بزرگتــرش خداحافظــی کــرد و بــه شــهر رفــت. او  ��
می خواســت مثــل دوســتانش موفــق شــود. شــغل خوبــی داشــته باشــد، شــب ها 

بــا دوســتانش بــه تفریــح بــرود و صاحــب ثــروت و مقــام شــود. 
ماه هــا گذشــت. پســر در مــاه اول تصمیــم گرفــت مثــل یکــی از دوســتانش بــه  ��

کالــج پزشــکی آلبــرت انیشــتین بــرود. امــا هنــوز چنــد هفتــه نگذشــته بــود کــه 
مدرســه را رهــا کــرد، او فهمیــد پزشــک شــدن کار هــر کســی نیســت. پــس تصمیــم 
گرفــت مثــل دوســت دومــش وارد بــازار بــورس شــود. او هــر چــه پــول بــه ارث 
بــرده بــود را در بــازار ســهام خــرج کــرد. امــا چــون راه و چــاه خریــد و فــروش را 

نمی دانســت خیلــی زود همــه پولــش را از دســت داد. 
ــرای  �� ــی کــه جایــی ب ــود. یــک شــب در حال پســر خیلــی ناامیــد و پشــیمان شــده ب

خوابیــدن نداشــت بــه پــارک مرکــزی رفــت و روی نیمکتــی نشســت. او بــا خود فکر 
کــرد کــه شــاید بهتــر باشــد پیــش پــدر و بــرادرش برگــردد، از آنهــا معذرت خواهــی 

کنــد و در همــان مزرعــه خودشــان کار کنــد. 
پســر شــبانه بــه روســتای خودشــان بازگشــت. هنــوز خورشــید از پشــت کوه هــا  ��

بیــرون نیامــده بــود کــه پــدر از پشــت پنجــره پســرش را دیــد. او بــا همــان لبــاس 
خــواب بــه اســتقبال پســرش رفــت. 

بــرادر بزرگتــر کــه صبــح خیلــی زود بــرای رســیدگی بــه گاوهــا از خانــه بیــرون رفتــه  ��
بــود از همــه جــا بی خبــر بــه خانــه برگشــت و دیــد کــه پــدر بــرای پســر کوچکــش 
ــه  ــی ناراحــت شــد و ب ــه اســت. او خیل ــود جشــنی گرفت ــه دور ب کــه ماه هــا از خان

گوشــه ای رفــت.   
پــدر کــه دیــد پســر بزرگــش ناراحــت گوشــه ای نشســته اســت پیشــش رفــت و بــه  ��

او کاغــذی داد. آن کاغــذ باارزش تریــن هدیــه ای بــود کــه او از پــدر خــود دریافــت 
کــرده بــود و امــروز آن هدیــه را بــه فرزنــد بــزرگ خــودش مــی داد. 

فکــر می کنیــد در کاغــذی کــه پــدر بــه پســر بزرگــش داد چــه چیــزی نوشــته شــده 
اســت؟ آیــا فکــر می کنیــد نامــه ربطــی بــه رمــزی کــه قــرار اســت مــا از ســاختمان های 

نیویــورک پیــدا کنیــم دارد؟

کلمه رمز 

کلمــه رمــز مــا یــک لغــت انگلیســی اســت کــه شــامل چهــار حــرف اســت. ایــن واژه 
بزرگ تریــن مانــع بــرای رســیدن بــه موفقیــت اســت. 

حــرف اول: اولیــن حــرف از اســم نویســنده ای کــه در خانــه شــماره ۱۵ زندگــی می کــرد.
 )Edgar Allen Poe (

حرف دوم: اولین حرف از لغتی که در انگلیســی به معنی ملل اســت و در ســاختمان 
 )Nation( .شماره ۱۴ است

حــرف ســوم: در الفبــای انگلیســی ۲۶ حــرف داریــم، ایــن حــرف پنجمیــن حــرف از آخــر 
)Video( .اســت و اولیــن حــرف از یــک وســیله اســت کــه بــه فیلــم ربــط دارد

)Yankee( :حرف چهارم: اولین حرف از استودیوم ورزشی معروف نیویورک است

لغــت Envy در انگلیســی بــه معنــی حســادت اســت. یعنــی کســی کــه از شــرایطش 
و  می کنــد  فکــر  دیگــران  موفقیت هــای  و  داشــته ها  بــه  مــدام  هســت،  ناراضــی 

باشــد.  داشــته  را  دارنــد  دیگــران  آنچــه  می خواهــد 
از بچه هــا بپرســید کــه فکــر می کننــد در کاغــذی کــه پــدر بــه پســر بزرگــش داد چــه 

نوشــته شــده اســت؟

E   -  N   -   V   -   Y
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فرزندمفرزندم
من برای تو تنها یک چیز به ارث می گذارم.من برای تو تنها یک چیز به ارث می گذارم.
رث من به تو این نامه است. اگر آنچه در رث من به تو این نامه است. اگر آنچه در 

این نامه است را در زندگی انجام دهی، به این نامه است را در زندگی انجام دهی، به 
هر چیز دست بزنی موفق می شوی چون: هر چیز دست بزنی موفق می شوی چون: 

محبت رمز موفقیت است.محبت رمز موفقیت است.
 محبتی که مهربان و دلسوز است.  محبتی که مهربان و دلسوز است. 

محبتی که  با شادی دیگران شادی می کند و محبتی که  با شادی دیگران شادی می کند و 
با غم دیگران  غمگین می شود.با غم دیگران  غمگین می شود.

 محبتی که حسد نمی ورزد و برای آنچه که  محبتی که حسد نمی ورزد و برای آنچه که 
خود دارد شکرگزار و شاد است. خود دارد شکرگزار و شاد است. 

محبت هرگز پایان نمی پذیرد. محبت گنج محبت هرگز پایان نمی پذیرد. محبت گنج 
زندگی است و مهترین ارثی است که تو نیز زندگی است و مهترین ارثی است که تو نیز 

می توانی به فرزندانت بدهی.می توانی به فرزندانت بدهی.    

در داســتانی کــه شــنیدیم هــر دو پســر گویــا هــر دو هنــوز محبــت واقعــی را درک نکــرده 
بودند:
پســر کوچــک بــه دوســتانش، بــه داشــته ها و موفقیت هــای دوســتانش حســادت  ��

می کــرد. او بــا آنچــه کــه خــود داشــت خوشــحال و شــکرگزار نبــود. او می خواســت 
مثــل دوســتانش شــود. در حالــی کــه فرامــوش کــرده بــود کــه هــر کــدام از مــا را 
خــدا منحصــر به فــرد آفریــده اســت. خــدا بــه هــر یــک از مــا یــک ســری توانایی هــا 
ــا ایــن تجربــه باالخــره معنــای محبــت  و اســتعداد ها داده اســت. پســر کوچــک ب
واقعــی را آموخــت. زمانــی کــه پســر بــه مزرعــه بازگشــت، تصمیــم گرفــت قبــل از 
هــر چیــز از پــدر مشــورت بگیــرد و ببینــد کــه در چــه چیــزی بیشــتر اســتعداد دارد. 
او ســال ها بعــد از ایــن ماجــرا گیاه شــناس معروفــی شــد و توانســت در صنعــت 

کشــاورزی خدمــات بزرگــی بــه جامعــه ارائــه دهــد. 
پســر بــزرگ هــم بــه دلیــل نداشــتن محبــت واقعــی بــه بــرادر کوچــک خود حســادت  ��

می کــرد. او فکــر می کــرد کــه پــدر، بــرادرش را بیشــتر از او دوســت دارد. امــا پــدر 
بــا نامــه ای کــه بــه پســرش داد بــه او فهمانــد کــه محبــت پــدر بــرای فرزندانــش بــه 
یــک انــدازه اســت و هیــچ وقــت پایانــی نــدارد. حتــی اگــر فرزنــدان او اشــتباه کننــد، 
آغــوش پــدر بــه روی آنهــا بــاز اســت. محبــت پــدر به خاطــر موفقیــت و شکســت 
فرزندانــش بیشــتر و یــا کمتــر نمی شــود، پــدر فرزندانــش را عاشــقانه دوســت دارد 
ــه. بعــد از ایــن ماجــرا،  و آنهــا را محبــت می کنــد، محبتــی از جنــس محبــت آگاپ
بــرادر بزرگتــر بــه بــرادر کوچــک خــود کمــک کــرد تــا ادامــه تحصیــل دهیــد. بــرادر 
ــزرگ خــود  ــرادر ب ــه ب ــود ب ــه دســت آورده ب ــا علمــی کــه ب ــز توانســت ب کوچــک نی

کمــک کنــد تــا مزرعــه و گاوداری خانوادگی شــان را رونــق و وســعت بخشــند. 

کاربرد

از بچه هــا بخواهیــد ۱ دقیقــه در ســکوت در مــورد آینــده خــود فکــر کننــد. در ایــن یــک 
دقیقــه بایــد بچه هــا فکــر کننــد کــه دوســت دارنــد چــه شــغلی داشــته باشــند و خــود را 

در کــدام یــک از ایــن ســاختمان ها می بیننــد. 
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ایــن زمــان تعمــق بــه بچه هــا فرصــت می دهــد تــا در حضــور خــدا از او هدایــت شــوند. 
بچه هــا یــاد می گیرنــد تــا در ســکوت از خــدا بشــنوند و بــر اســاس هدایــت او تصمیــم 

بگیرنــد. ایــن تعمــق خــود نوعــی دعــا کــردن اســت. 
ــا در خودشــان شــباهتی بــه یکــی از ایــن دو  در همــان حــال از بچه هــا بپرســید کــه آی
بــرادر می بیننــد. اگــر آنهــا هــم در دل خــود احســاس حســادت می کننــد، از شــرایط 
ــی هســت کــه در  ــل دیگــران باشــن االن زمان خــود خوشــحال نیســتن و می خــوان مث
ســکوت از خــدا بخواهنــد در قلــب آنهــا محبتــی تــازه بگــذارد، محبــت شــکرگزار، شــاد 

و بــدون حســادت. 

در ادامــه بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه در شــهر نیویــورک هــر ســاختمانی بــا شــکلی 
متفــاوت نمایانگــر یــک حرفــه و جایــگاه در جامعــه اســت، و  همیــن تفاوت هاســت کــه 

شــهر نیویــورک را زیبــا و موفــق کــرده اســت. 
در ایــن دنیــا بــرای هــر کــدام از مــا جایــگاه خــاص و ویــژه ای وجــود دارد. شــاید یکــی 
از شــما روزی وکیــل شــود و دیگــری نقــاش، یکــی پلیــس شــود و دیگــری محقــق. امــا 
آنچــه کــه مهــم اســت ایــن اســت کــه در هــر جــا و مقامــی کــه هســتید بــه یــاد داشــته 
باشــیم کــه مــا شــاهزادگان ســرزمین آگاپــه هســتیم، فرزنــدان خــدای آســمان ها. او 
مــا را عاشــقانه دوســت دارد و محبــت می کنــد و می خواهــد تــا مــا نیــز محبــت کنیــم.  
و بــه یــاد داشــته باشــیم کــه هــر یــک از مــا بایــد هــم گیاه شــناس باشــیم و هــم ســفیر 
محبــت. هــم دامپزشــک باشــیم و هــم ســفیر محبــت. هــم وکیــل باشــیم و هــم ســفیر 
محبــت. هــم کارگــردان ســینما باشــیم و هــم ســفیر محبــت. هــم راننــده تاکســی باشــیم 
ــان و  و هــم ســفیر محبــت.... محبتــی کــه شــاد و شــکرگزار اســت، محبتــی کــه مهرب
دلســوز اســت، محبتــی کــه حســد نمی بــرد، و در هــر حــال بــرادر و خواهــر خــود را 

حمایــت می کنــد.  

پروژه:

زمــان آن رســیده تــا بــا تاکســی بــه فــرودگاه برویــم و ســوار هواپیمایــی شــویم کــه قــرار 
مــا را بــه مأموریــت بعــدی ببــرد.

در این فاصله یکی از معلمین در نقش مهماندار پروژه این هفته را اعالن می کند. 

ســفیران آگاپــه، بــه بوئینــگ ۷۴۷ خــوش آمدیــد. کمربندهــای خــود را محکــم 
بســته و نــکات ایمنــی را کــه در دفترچــه راهنمــای پــرواز مشــاهده می کنیــد بــا 
دقــت رعایــت کنیــد. زمــان پــرواز مــا یــک هفتــه می باشــد. در طــی ایــن هفتــه 
شــما می توانیــد بــا اســتفاده از اینترنتــی کــه در اختیــار شــما گذاشــته می شــود، 
در رابطــه بــا ســاختمانی کــه در زمــان تعمــق انتخــاب کــرده بودیــد تحقیــق 
کنیــد. همچنیــن در طــی پــرواز یکــی از مهمانــداران مأموریــت ویــژه مقصــد را 

بــه دســت شــما می رســاند. پــرواز آســوده ای را بــرای شــما آرزو می کنیــم. 


