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سخین با مریب:
کــودکان در ایــن جلســه میآموزنــد کــه "کالم خــدا زنــده و قدرتمنــد اســت ".ایــن بــه ایــن معناســت

کــه حتــی اگــر مــا داســتانهای کتابمقــدس را بارهــا و بارهــا بخوانیــم ،همیشــه چیــز جدیــدی بــرای
یادگیــری وجــود دارد .خــدا از مــا میخواهــد چیزهــای جدیــدی کــه از کتابمقــدس یــاد میگیریــم را در
زندگیمــان انجــام داده ،بــه آنهــا عمــل کنیــم و آنهــا را فرامــوش نکنیــم .عیسیمســیح از داســتانها
و َمثَلهــا بــرای گفتــن چیزهــای مهــم و تعلیــم دادن بــه مــردم اســتفاده میکــرد.

از قبل با همکاران خود برای کودکان و جلسهای که با آنها دارید دعا کنید.
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آمادگی برای ورود به داستان:

بــرای مــردم راحتتــر بــود بــه همیــن دلیــل عیســی از
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میکــرد .در کتابمقــدس َمثَلهــای بســیاری وجــود

َمثَلهــا بــرای گفتــن چیزهــای مهــم بــه مــردم اســتفاده

"داستان خودت رو بگو"

هــدف :بــا انجــام ایــن فعالیــت ،ذهــن بچههــا بــرای

دارد کــه طــی چنــد هفتــه آینــده در مــورد آنهــا صحبــت

توضیحات:

را متوجــه نمیشــدند ،آیــا میدانیــد چــرا؟ شــاگردان

خواهیــم کــرد .امــا همــه افــراد صحبتهــای عیســی

داستانســرایی پــرورده میشــود.

عیســی هــم همیــن ســوال را از او پرســیدند.

از قبــل یــک جعبــه در بســته تهیــه کنیــد .در داخــل ایــن

متی  ۱۷-۱۰ :۱۳را برای بچهها بخوانید.

جعبــه اشــیاء مختلفــی ماننــد :دمپایــی ،عروســک ،یــک

میــوه و ...قــرار دهیــد.

ازبچههــا بخواهیــد بــه صــورت دایــرهوار بنشــینند .از

خالصه داستان:

یــک شــئ را بردارنــد .هــر نفــر بــه چیــزی کــه برداشــته

مــردم صحبــت میکنــی َمثـَـل میزنــی؟»

"شــاگردان عیســی آمده و از او پرســیدند« :چرا وقتی با

آنها بخواهید چشمان خود را ببندند ،از داخل جعبه

او پاســخ داد« :شــما اجــازه داریــد اســرار آســمان را درک

اســت نــگاه کنــد و ســپس در مــورد آن شــئ یــک

کنیــد ،امــا دیگــران ایــن اجــازه را ندارنــد .بــه کســانی کــه

داســتان کوتــاه بگوینــد.

بــه تعالیــم مــن گــوش میدهنــد ،درک بیشــتری داده

فرصــت دهیــد همــه بچههــا در مــورد داســتان خــود فکر

میشــود .امــا بــرای کســانی کــه گــوش نمــی دهنــد ،حتی

کــرده و همــه در ایــن فعالیــت شــرکت کنند.

انــدک درکشــان هــم از آنهــا گرفتــه میشــود .بــه همیــن

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:

دلیــل اســت کــه مــن از ایــن َمثَلهــا اســتفاده میکنــم،
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میشــنوند ،امــا واقعــا گــوش نمیدهنــد و نمیفهمنــد".

زیــرا آنهــا نــگاه مــی کننــد ،امــا واقعــا نمیبیننــد .آنهــا

"داستانهای عیسی"

هــــدف :بچههــــا از طریــــق شــــنیدن َمثَلهــای عیســی،

بــه بچههــا توضیــح دهیــد افــراد زیــادی بــرای شــنیدن
صحبتهــای عیســی آمــده بودنــد .امــا همــه ایــن افــراد
واقعــا ًعالقهمنــد بــه یادگیــری از عیســی نبودنــد .برخــی

خــــود قســـمتی از ایـــن داســـتانها میشـــوند و آن را
میآموزنــد.

از مــردم آمدنــد تــا عیســی را ببیننــد ،زیــرا امیــدوار بودنــد

از بچههــا ســوال کنیــد داســتان مــورد عالقــه آنهــا

کــه او معجــزهای انجــام میدهــد .برخــی هــم رهبــران
مذهبــیای بودنــد کــه اصــا ً نمیخواســتند ازعیســی

چیســت؟ ایــن داســتان میتوانــد زندگــی یــک قهرمــان و

یــا شــخصیت تاریخــی باشــد.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد مــا از طریــق داســتان چیزهای

بیاموزنــد .آنهــا فقــط مــی خواســتند تــاش کننــد کــه او

میســپاریم.

جــور مــردم آمــده بودنــد تــا ســخنان عیســی را بشــنوند،

را در حال صحبت اشــتباه دســتگیر کنند .بنابراین همه

جدیــدی یــاد میگیریــم و آنهــا را راحتتــر بــه خاطــر

امــا فقــط افــرادی کــه قلبشــان را آمــاده کــرده بودنــد و

از بچههــا بپرســید آیــا میدانســتید عیســی هــم

مشــتاق یادگیــری از عیســی بودنــد َمثَلهــای عیســی را

داســتانهای بســیاری بــرای مــردم تعریــف کــرده اســت؟

متوجــه میشــدند.

فرصــت دهیــد تــا تعــدادی از بچههــا پاســخ خــود را بــا

بقیــه بــه اشــتراک بگذارنــد.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد عیســی یــک معلــم عالــی
اســت .او چیزهــای مهمــی بــه مــردم یــاد مـیداد .یکی از

راههایــی کــه او زیــاد اســتفاده میکــرد ،داســتان گفتــن

بــود .بــه داســتانهایی کــه عیســی میگفــتَ " ،مثَــل"

گفتــه میشــود .درک مثلهــا و بــه خاطــر ســپردن آنهــا
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پروژه

نتیجهگیری

بــه بچههــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه باهــم شــنیدیم

از بچههــا بخواهیــد همــراه پــدر و یــا مــادر خود ،در هفته

شــوند .مــا بایــد از خــدا بخواهیــم در درک داســتانهای

خــود را بخواننــد و نــکاتِ جدیــدی کــه یــاد گرفتنــد را در

پی ـشرو هــر روز در یــک زمــان مشــخص کتابمقــدس

همــه انســانها نمیتواننــد تمــام داســتانها را متوجــه

دفتــر خــود یادداشــت کننــد.

کتابمقــدس بــه مــا کمــک کنــد.

در کتــاب عبرانیــان  ۱۲ :۴میگویــد" :کالم خــدا زنــده و

قدرتمنــد اســت ".ایــن بــه ایــن معناســت کــه حتــی اگــر
داســتانهای کتابمقــدس را بارهــا و بارهــا بخوانیــم،

همیشــه چیــز جدیــدی بــرای یادگیــری وجــود دارد.

حتــی پــدر و مادرهــای مــا نیــز بــا خوانــدن داســتانهای
کتابمقــدس ،چیزهــای جدیــدی یــاد میگیرنــد .خــدا
از مــا میخواهــد چیزهــای جدیــدی کــه از کتابمقــدس

یــاد میگیریــم را در زندگیمــان انجــام داده و بــه آنهــا
عمــل کنیــم و آنهــا را فرامــوش نکنیــم.
دعا و پرستش

لحظاتی را به دعا کردن با یکدیگر اختصاص دهید.

از بچههــا بخواهیــد دســت خــود را روی قلبشــان

بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار کننــد:

"خداونــدا مــن هــم میخواهــم هــر روزه کالم تــو را

بخوانــم و بــه هــر آنچــه کــه یــاد میگیــرم در زندگ ـیام
عمــل کنــم".

•ســرود پرستشــی "بــا شــادی و حمــد و پرســتش بــه
پیــش رویم"

کارگاه اجرایی:

"دفتر داستان من"
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وســایل مــورد نیاز(بــرای یــک نفــر) :یــک کاغــذ ســفید،
یــک کاغــذ رنگــی ،مدادرنگــی
توضیحات:

از بچههــا بخواهیــد بــا دیــدن ویدیــو زیــر دفتــر خــود
را درســت کننــد و نکاتــی کــه از َمثَلهــای عیســی در

هــر جلســه میآموزنــد را در آن نقاشــی و یــا یادداشــت
کننــد.

از بچههــا بخواهیــد هــر هفتــه دفتــر خــود را همــراه
داشــته باشــند.

•لینک ویدیو
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