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سخین با مریب:
کــودکان در ایــن جلســه میآموزنــد کــه مــا بایــد هــر روزه کتابمقــدس را بخوانیــم و بدانیــم کــه هــر چــه
در آن نوشــته شــده حقیقتــی اســت کــه خــدا بــه مــا گفتــه اســت .مــا خودمــان بایــد تصمیــم بگیریــم

بــر طبــق کالم خــدا زندگــی کنیــم و از خــدا کمــک بخواهیــم تــا در زمانهــای ســختی و نگرانیهــا بــه مــا
قــوت ببخشــد تــا ایســتادگی کنیــم و زمانهایــی کــه نگرانــی برایمــان پیــش میآیــد بر طبق آیــه ۱پطرس
 ۷ :۵بــه خــدا اعتمــاد کنیــم زیــرا او بــه فکــر مــا اســت .انجــام دادن همــه ایــن کارهــا آســان نیســت امــا

میتوانیــم تمــام تالشمــان را بکنیــم تــا زمیــن قلبمــان را نــرم نگــه داریــم و همیشــه آمــاده شــنیدن
کالم خــدا باشــیم و بــر طبــق آن زندگــی کنیــم.

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

مشــغول خــوردن آنهــا شــدند.

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

چندانــی نداشــت ،افتادنــد و ســوختند.

تصویــر  :۲بذرهایــی کــه در ســنگالخها کــه خــاک

"شکار دانهها"

تصویر  :۳بذرهایی که در میان خارها افتادند.

هــدف :بــا انجــام ایــن فعالیــت ،بچههــا بــا انــواع بذرهــا

آشــنا شــده و بــرای داســتان برزگــر نیــز آمــاده میشــوند.

تصویــر  :۴بذرهایــی کــه در جــای مناســب و زمیــن نیکــو

بــار مصــرف بــرای هــر نفــر ،بــذر گیــاه بــه مقــدار الزم(از

از بچههــا ســوال کنیــد آیــا بــه یــاد دارنــد هفتــه گذشــته

توضیحات:

یــک یــا دو نفــر از بچههــا جــواب دهنــد.

افتادند.

وســایل مــورد نیــاز :یــک گلــدان ،خــاک ،دســتکش یــک

در مــورد چــه موضوعــی صحبــت کردیــم؟ اجــازه دهیــد

دانــه داخــل میوههــا هــم میتوانیــد اســتفاده کنیــد)

از قبــل چنــد عــدد گلــدان تهیــه کنیــد و داخــل آن خــاک

بــه بچههــا توضیــح دهیــد هفته گذشــته ما در مــورد این

دهیــد.

َمثَلهــا و داســتانها صحبــت میکنــد ،بــه ایــن دلیــل

موضــوع صحبــت کردیــم کــه عیســی بــا مــردم از طریــق

بریزیــد .داخــل هــر گلــدان تعــداد مشــخصی بــذر قــرار
بچههــا را بــر اســاس تعــداد آنهــا گروهبنــدی کنیــد.

کــه همــه مــا از طریــق داســتان چیزهــای جدیــدی یــاد

بدهیــد .از بچههــا بخواهیــد در زمــان مشــخص شــده ۲

از بچههــا بپرســید آیــا میدانســتید عیســی هــم

(بــرای بیشــتر شــدن هیجــان بــازی بیــن بچههــا ،لطفــا

را میدانــد؟ فرصــت دهیــد تــا تعــدادی از بچههــا پاســخ

میگیریــم و آنهــا را راحتتــر بــه خاطــر میســپاریم.

بــه هــر گــروه یــک گلــدان و بــه هــر نفــر یــک دســتکش

داســتانی راجع به بذرها گفت؟ آیا کســی این داســتان

دقیقــه بذرهــای داخــل گلــدان را پیــدا کننــد.

زمــان را بــه وســیله یــک ســاعت و یــا بــه وســیله پخــش

خــود را بــا بقیــه بــه اشــتراک بگذارنــد.

هــر گروهــی کــه بیشــترین بــذر را پیــدا کــرد برنــده ایــن

زمیــن میکارنــد تــا محصوالتــی ماننــد :گنــدم و ...رشــد

اگــر تعــداد بچههایــی کــه بــا آنهــا کار میکنیــد زیــاد

مــیکارد .بیاییــد باهــم داســتان و َمثَلــی کــه عیســی

تــا همــه در ایــن فعالیــت شــرکت کننــد.

بخوانیــم.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد بــذر دانــهای اســت کــه در

یــک موزیــک نگــه داریــد)

کنــد و برزگــر کســی اســت کــه ایــن بذرهــا را در زمیــن

بــازی خواهــد بــود.

دربــارهی بــذر و برزگــر گفــت را باهــم از کتابمقــدس

هســتند ،میتوانیــد ایــن بــازی را چندیــن بــاز تکــرار کنید

از بچههــا بخواهیــد بــا دقــت بــه داســتان عیســی گــوش

فرامــوش نکنیــد کــه در پایــان همــه بچههــا دســتان خود

دهند.

را بشــورند و ضدعفونی کنند.

متــی  ۹-۳ :۱۳را بــرای آنهــا بخوانیــد و همزمــان بــا

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:

داســتان تصاویــر مربوطــه را نشــان دهیــد.

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

"عیســی بــه مــردم گفــت :روزی یــک برزگــر برای کاشــتن

" َمثَل برزگر"

خالصه داستان:

بذرهایــش بــه ســمت زمیــن خــود رفت.

هــــدف :بچههــــا از طریــــق دیــدن فضــای داســتان و
شــنیدن َمثَلهــای عیســی ،خــــود قســـمتی از ایـــن
داســـتانها میشـــوند و آن را میآموزنــد.

از قبــل قســمت متــی  ۹-۳ :۱۳و  ۲۳-۱۸را بخوانیــد و

تصویــر  ۴مــکان کــه بذرهــا افتادنــد را پرینــت بگیریــد

و بــا خــود بــه کالس بیاورید(تصاویــر در انتهــای درس
قــرار دارنــد)

تصویــر  :۱بذرهایــی کــه در راه افتادنــد و پرنــدگان
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بعضــی از ایــن بذرهــا تــوی راه افتادنــد و پرندههــا آمدنــد

کارگاه اجرایی و نتیجهگیری

بعضیهــای دیگــر در میــان ســنگها افتادنــد و چــون

وســایل مــورد نیاز(بــرای یــک نفــر) :یــک گلــدان و یــا

خورشــید ســوخت و از بیــن رفــت.

بــرای جداســازی ،بــذر و یــا دانههــای میــوه ،خــاک

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

و آن دانههــا و یــا بذرهــا را خوردنــد.

باکــس پالســتیکی مســتطیل شــکل ،ســه عــدد طلــق

خــاک خوبــی نداشــت زود ســبز شــد امــا بــا تابــش

مرغــوب ،ســنگهای درشــت ،ســنگهای ریــز و شــنی،

بعضــی از بذرهــا هــم در بیــن خارهــا افتادنــد و وقتــی

خارهــا رشــد کردنــد آنهــا را خفــه کردنــد و از بین رفتند.

چنــد عــدد نــی پالســتیکی.

در زمیــن نیکــو رشــد کردنــد و میوههــای زیــادی دادنــد".

بــه بچههــا توضیــح دهیــد مــا در اینجــا  ۴نــوع خــاک

خالصــه بگوینــد.

بــه کالم خــدا اســت.

توضیحات:

امــا بقیــه بذرهــا در زمیــن خــوب و نیکــو افتادنــد .بذرهــا

داریــم کــه نشــاندهنده  ۴نــوع واکنــش مــردم نســبت

از یــک یــا دو نفــر از بچههــا بخواهیــد ایــن داســتان را

از بچههــا بخواهیــد باکــس و یــا گلــدان خــود را بــه ۴

بعــد ازاینکــه بچههــا صحبــت کردنــد ،بــه آنهــا توضیــح

دهیــد کــه ایــن داســتان هــم یــک َمثـَـل بــود کــه عیســی

قســمت تقســیم کننــد.

عیســی پرســیدند کــه معنــی ایــن َمثـَـل چه بود و عیســی

از آنهــا بخواهیــد در قســمت اول کمــی ســنگهای ریــز

قسمت :۱

بــرای مــردم تعریــف کــرد امــا بعــد از آن شــاگردان از

بریزنــد و بذرهــای خــود را روی آن قــرار دهنــد.

بــرای آنهــا توضیــح داد.

متی  ۲۳-۱۸ :۱۳را برای آنها بخوانید.

بــه آنهــا توضیــح دهیــد وقتــی دانههــا در جــای ســطحی

خالصه داستان:

آنهــا را میبیننــد و آمــده و آنهــا را میخورنــد .گاهــی

ماننــد یــک جــاده و یــا راهــی قــرار میگیرنــد ،پرنــدگان

"عیســی بــه شــاگردان گفــت :کســی کــه کالم خــدا را

اوقــات درک داســتانهای کتابمقــدس بــرای مــا

کــه آن را بفهمــد ،شــیطان میآیــد و هــر چیــزی کــه در

بخواهیــم کــه در درک کالم خــدا بــه مــا کمــک کنــد امــا

کــه در راه افتــاد.

و آنهــا تصمیــم میگیرنــد کــه عیســی را نشناســند و

هــم ســخت اســت امــا بایــد تــاش کنیــم و از خداونــد

میشــنود امــا دربــاره آن فکــر نمیکنــد و ســعی نمیکند

گاهــی مــردم از تــاش بــرای فهمیــدن دســت میکشــند

دل آن شــخص کاشــته شــده را م ـیدزدد یعنــی بــذری

نمیخواهنــد تــاش کننــد بــر طبــق کالم خــدا زندگــی

بــذری کــه در بیــن ســنگها افتــاد ،ماننــد کســی اســت

کــه کالم خــدا را میشــنود و بــا آن شــادی میکنــد امــا

کننــد.

میکنــد و زمــان زیــادی نمیگــذرد کــه از بیــن م ـیرود.

از بچههــا بخواهیــد بــه وســیله طلــق ،خــاک قبلــی را از

کالم خــدا را میشــنود امــا نگرانیهــای ایــن دنیــا باعــث

بــزرگ و کوچــک را بریزنــد و بــذر خــود را در میــان آنهــا

قسمت :۲

وقتــی شــرایط شــختی پیــش میآیــد ،کالم را فرامــوش

قســمت جدید جدا کنند و در قســمت دوم ســنگهای

بــذری کــه در میــان خارهــا افتــاد ،مانند کســی اســت که

قــرار دهنــد.

میشــود آن چیــزی کــه شــنیدهاند را از یــاد او ببرنــد و
اجــازه میــوه دادن بــه آن نمیدهــد.

امــا بــذری کــه در زمیــن خــوب و نیکــو افتــاده اســت،

ماننــد کســی اســت کــه کالم خــدا را میشــنود و بــه آن
عمــل میکنــد .پــس آن بــذر یعنــی کالم خــدا در دل او
رشــد کــرده و میوههــای زیــادی م ـیآورد.
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بــه آنهــا توضیــح دهیــد وقتــی دانههــا در میــان

بــه بچههــا توضیــح دهیــد گــروه دیگری از مردم هســتند

خیلــی زود هــم از بیــن میرونــد زیــرا خاک مناســبی برای

گــروه از مــردم بــا تمــام قلبشــان میخواهنــد بــر

کــه ماننــد بقیــه افــراد کالم خــدا را میشــنود ،امــا ایــن

ســنگها قــرار میگیرنــد خیلــی زود رشــد میکننــد امــا

طبــق کالم خــدا و کتابمقــدس زندگــی کننــد .آنهــا

ریشـهها وجــود نــدارد کــه آنهــا خــوب و عمیــق در خاک

فــرو برونــد .گیاهــان بــرای دریافــت آب ،قــوی مانــدن در

در ســختیها و بــا نگرانیهــا از بیــن نمیرونــد بلکــه

وعمیــق نیــاز دارنــد .بــدون ریشــه گیاهــان خیلــی ســریع

میــوه میدهنــد.

ایســتادگی میکننــد ،بســیار عالــی رشــد میکننــد و

هنــگام وزش بــاد و رشــد کــردن بــه ریشــههای خــوب

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه در ایــن داســتان،

از بیــن میرونــد .گاهــی اوقــات مــردم هــم خیلــی زود

از شــنیدن کالم خــدا خوشــحال میشــوند و بالفاصلــه

میتوانیــم خــدا را بهعنــوان کشــاورز تصــور کنیــم،

کارهایــی کــه کتابمقــدس مــی گویــد دســت میکشــند

میریــزد .خــدا فقــط خــاک خــوب را انتخــاب نمیکنــد

کســی کــه ایــن دانههــا را در ایــن  ۴نــوع خاکهــا

هیجــان زده میشــوند ،امــا مواقــع ســختی از انجــام

بلکــه او از دلهــای مــا خبــر دارد و میدانــد کــه مــا کــدام

و بــه عیســی اعتمــاد نمیکننــد.

خــاک هســتیم .او در دل همــه مــا انســانها بــذر خــود

قسمت :۳

از بچههــا بخواهیــد بــه وســیله طلــق ،خــاک قبلــی را

را مــیکارد.

قســمت ســوم کمــی خــاک بریزنــد .نیهــای پالســتیکی

هــر چــه در آن نوشــته شــده حقیقتــی اســت کــه خــدا بــه

مــا بایــد هــر روزه کتابمقــدس را بخوانیــم و بدانیــم کــه

از قســمت جدیــد جــدا کننــد .از آنهــا بخواهیــد در
را در بیــن آنهــا بــه صــورت عمــودی قــرار دهنــد و بیــن

مــا گفتــه اســت .مــا خودمــان بایــد تصمیــم بگیریــم بــر

بــه بچههــا توضیــح دهیــد نیهــا ماننــد خارهایــی

تــا در زمانهــای ســختیها بــه مــا قــوت ببخشــد تــا

میــان خارهــا رشــد میکننــد بــه وســیله خارهــا از بیــن

میآیــد بــر طبــق آی ـهای کــه شــنیدیم بــه خــدا اعتمــاد

طبــق کالم خــدا زندگــی کنیــم و از خــدا کمــک بخواهیــم

آنهــا بذرهــا را بریزنــد.

ایســتادگی کنیــم و زمانهایــی کــه نگرانی برایمان پیش

هســتند کــه در زمیــن رشــد میکننــد .وقتــی بذرهــا در

کنیــم زیــرا او بــه فکــر مــا اســت .انجــام دادن همــه ایــن

میرونــد.

کارهــا آســان نیســت امــا میتوانیــم تمــام تالشمــان را

گــروه ســوم مــردم هــم همینطــور هســتند ،آنهــا کالم

بکنیــم تــا زمیــن قلبمــان را نــرم نگــه داریــم و بــر طبــق

خــدا را میشــنود و خیلــی هــم دوســت دارنــد امــا بعــد

کالم خــدا زندگــی کنیــم.

از مدتــی غــرق در نگرانیهــای دنیــا میشــوند و کالم

خــدا را فرامــوش میکننــد کــه میگویــد نگــران هیــچ چیز

تأمل و تعمق ،دعا و پرستش

نباشید.

بــه آنهــا توضیــح دهیــد ،در کتابمقــدس در کتــاب

امــروز تصمیــم مــا چیســت؟ مــا میخواهیــم کــدام خاک

خــود را بــه او بســپارید زیــرا او بــه فکــر شــما هســت".

لحظاتــی ســکوت کنیــد و اجــازه دهیــد بچههــا تعمــق

باشیم؟

۱پطــرس  ۷ :۵اینطــور نوشــته شــده" :همــۀ نگرانیهــای

کننــد.

پــس بــه جــای اینکــه اجــازه دهیــم نگرانیهــای ایــن دنیــا

ایمــان و اعتمــاد مــا بــه خــدا را خفــه کنــد ،بایــد همــه
نگرانیهایمــان را بــه خــدا بســپاریم زیــرا او و بــه مــا و
زندگــی مــا اهمیــت مــی دهــد!
قسمت :۴

از بچههــا بخواهیــد بــه وســیله طلــق ،خــاک قبلــی را از
قســمت جدیــد جــدا کننــد .در قســمت چهــارم خــاک

مرغــوب بریزنــد و بــذر خــود را در میــان آنها قرار دهند.
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از بچههــا بخواهیــد دســت خــود را روی قلبشــان

بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار کننــد:

"خداونــدا مــن هــم میخواهــم هــر روزه در کالم تــو رشــد
کنــم و خــاک خوبــی بــرای رشـد ِ بذر حقیقت باشــم"

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

ایده دوم:

"دفتر داستان من"

زمان ۱۰ :دقیقه

وسایل مورد نیاز :دفتر و مدادرنگی
توضیحات:

از بچههــا بخواهیــد در دفترهایــی کــه جلســه گذشــته
درســت کــرده بودنــد ،نکتــهای کــه از َمثَــل امــروز یــاد

گرفتنــد را یادداشــت و یــا نقاشــی کننــد.

اگــر در بیــن بچههــا کســی اســت کــه دفتــر خــود را

درســت نکــرده اســت ،بــا اســتفاده از لینــک زیــر بــه او

کمــک کنیــد تــا دفتــر خــود را درســت کــرده و نکاتــی کــه
از َمثَلهــای عیســی در هــر جلســه میآمــوزد را در آن

نقاشــی و یــا یادداشــت کنــد.
•لینک ویدیو

پروژه

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

پیـشرو در یــک گلــدان کوچــک بــذری بکارنــد و هــر روزه
از آن مراقبــت کننــد تــا رشــد کند.

گلــدان را روی میــز خــود قــرار دهنــد و زمانهایــی کــه

کالم خــدا را میخواننــد بــه آن نــگاه کننــد و بــه خــود

یــادآوری کننــد کــه "مــن میخواهــم بــر طبــق کالم خــدا
زندگــی کنــم ،درســت ماننــد خــدا".
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