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سخین با مریب:

کــودکان در ایــن جلســه می آموزنــد کــه همــه مــردم دنیــا احتیــاج دارنــد تــا نجــات یابنــد پــس مــا بــه 
عنــوان فرزنــدان خــدا و دانــه ی خــوب و نیکویــی کــه در ایــن دنیــا هســتیم بایــد بــرای مردمــی کــه عیســی 
را نمی شناســند دعــا کنیــم و همچنیــن آن هــا را بــا عیســی و کالم او آشــنا کنیــم. در ایــن مســیر حتــی 
اگــر مــا قدم هــای کوچکــی هــم برداریــم، عیســی قــادر اســت از طریــق مــا کارهــای بزرگــی انجــام دهــد. 
در کتــاب متــی ۲۸: ۱۹ نوشــته شــده "پــس برویــد و همــۀ قوم هــا را شــاگرد ســازید"، ایــن مأموریتــی 
اســت کــه خــدا بــه همــه مــا داده اســت و از مــا می خواهــد مردمــی کــه او را نمی شناســند را بــا عیســی 

آشــنا کنیــم.
از قبل با همکاران خود برای کودکان و جلسه ای که با آن ها دارید دعا کنید. 
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آمادگی برای ورود به داستان:
"منو نقاشی کن"

زمان: ۱۰-  ۱۵ دقیقه
وســایل مــورد نیــاز: یــک جعبــه، چنــد عــدد عروســک  بــا 

شــخصیت های متفــاوت، یــک کاغــذ و مــداد.
توضیحات:

از قبل اشــیای متفاوت تهیه کنید. این اشــیا می توانند 
حیوانــات  یــا  و  کارتونــی  شــخصیت های  عروســک 

مختلــف باشــند.
بچه هــا را دو بــه دو گروه بنــدی کنیــد و از آن هــا بخواهیــد 
روبــه روی یکدیگــر بنشــینند. بــه نفــر اول یــک کاغــذ و 
یــک مــداد بدهیــد و بــه نفــر دوم جعبــه ای کــه درون آن 
یــک شــئ قــرار دارد را بدهیــد. از نفــر دوم بخواهیــد 
بــرای  را  نــگاه کنــد و شــئ داخــل آن  را  درون جعبــه 
همگروهــی خــود توصیــف کنــد. فــرد مقابــل در مــدت 
زمــان مشــخص ۳ دقیقــه بایــد آن را روی کاغــذ نقاشــی 

کنــد. 
بــه  را  زمــان  لطفــا  بــازی  داشــتن هیجــان  نگــه  بــرای 

داریــد. نگــه  ســاعت  یــک  وســیله ی 
بــازی را تــا جایــی ادامــه دهیــد کــه همــه در ایــن فعالیــت 

شــرکت کــرده باشــند.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
"َمثَل پادشاهی آسمان"

زمان: ۱۰-  ۱۵ دقیقه
هــــدف: بچه هــا از طریــق شــنیدن َمثَل هــای عیســی، 
را  ایــن داســتان ها می شــوند و آن  از  خــــود قســمتی 

می آموزنــد. 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه ایــن ســومین هفتــه اســت 
کــه مــا در مــورد َمثَل هــای عیســی مســیح باهــم صحبت 

می کنیــم. 
از آن هــا بپرســید آیــا بــه یــاد داریــد کــه َمثَل هــا چــه 
هســتند؟)به یــک یــا دو نفــر اجــازه دهیــد کــه جــواب 

دهنــد(
َمثَل هــا  کــه  دهیــد  توضیــح  آن هــا  بــه  ادامــه  در 
داســتان های کوتاهــی هســتند کــه عیســی از طریــق 

مــی داد. یــاد  را  مهمــی  چیزهــای  مــردم  بــه  آن هــا 
امــروز می خواهیــم چنــد َمثـَـل کوتــاه باهــم بشــنویم امــا 

همــه در مــورد یــک موضــوع هســتند و آن هــم موضــوع 
"پادشــاهیِ آســمان" اســت.

کلمــه  شــنیدن  بــا  معمــوالً  کنیــد  ســوال  بچه هــا  از 
"پادشــاهی" بــه چــه چیــزی فکــر می کنید؟)اجــازه دهیــد 

همــه بچه هــا نظــر خــود را بگوینــد( 
در ادامــه بــه آن هــا توضیــح دهیــد همــه مــا معمــوالً بــا 
شــنیدن کلمــه "پادشــاهی" قلعه هــای بلنــد، پادشــاهان 
و ســربازان همراه با شمشــیر و اســب را تصور می کنیم 
و در واقــع آن را مــا بــه عنــوان یــک مــکان و یــک قلمــرو 
امــروز، عیســی  َمثَل هــای  در  امــا  کنیــم.  مــی  تصــور 
کــه  کنــد  نمــی  مــکان صحبــت  یــک  مــورد  فقــط در 
فقــط اگــر او را دوســت داشــته باشــیم و از او پیــروی 
کنیــم بــه آنجــا می رویــم، بلکــه در مــورد "یــک ســلطنت 
و یــک پادشــاهی" صحبــت می کنــد. ایــن ســلطنت و  
پادشــاهی در قلــب کســانی اســت کــه عیســی را بــه 
ــد.  ــه او ایمــان دارن ــد و ب ــوان پادشــاه خــود می پذیرن عن
مــا هــم بــه عنــوان شــاهزاده ها همیشــه ایــن ســلطنت را 

در قلب مــان داریــم.
پــس حــاال کــه متوجــه شــدیم پادشــاهی آســمان یــک 
مــکان نیســت بلکــه در قلــب همــه فرزنــدان خداســت، 
حــاال مــا در ایــن پادشــاهی چــه کاری بایــد انجــام دهیم؟ 
َــل از عیســی  نــگاه کنیــم کــه  بیاییــد باهــم بــه ۳ َمث
بــا جزئیــات بیشــتری توصیــف  پادشــاهی آســمان را 

می کنــد.
َمثَل اول، َمثَل علف های ّسمی

َــل علف هــای ّســمی را از کتــاب متــی ۱۳: ۲۴- ۳۰  َمث
بــرای بچه هــا بخوانیــد.
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خالصه داستان:
عیســی گفــت: "پادشــاهی آســمان ماننــد کشــاورزی 
اســت کــه در مزرعــه خــود بذرهــای خــوب و نیکویــی 
کاشــت، امــا هنگامــی کــه همــه خــواب بودنــد دشــمن 
او آمــد و بیــن آن بذرهــای خــوب، بذرهــای علف هــای 

ّســمی و یــا علــف هــرز را کاشــت و رفــت.
آن هــا  کنــار  در  کردنــد  رشــد  خــوب  بذرهــای  وقتــی 

کردنــد. رشــد  هــم  هــرز  علف هــای 
کشــاورز  از  می کردنــد  کار  جــا  آن  در  کــه  کارگرانــی 
پرســیدند: مگــر تــو بــذر خــوب نکاشــتی؟ پــس چــرا 

کرده انــد؟ رشــد  آن هــا  کنــار  در  هــرز  علف هــای 
کشاورز پاسخ داد: این کار دشمن ماست.

کارگران گفتند: برویم و علف ها را جمع کنیم؟
کشــاورز گفــت: نــه، اگــر بخواهیــد علف هــا را بکَنیــد، 
محصــول نیکــو نیــز بــا آن هــا از بیــن می رونــد. زمــان 
برداشــت محصــول کــه رســید ابتــدا علف هــا را می کَنیــم 

ــم." و بعــد محصــول نیکــو را جمــع می کنی
َــل بــه مــا یــاد می دهــد  بــه بچه هــا توضیــح دهیــد ایــن َمث
کــه بعضــی افــراد در زندگــی مــا هســتند کــه از عیســی 
پیــروی نمی کننــد و بــه کســانی کــه عیســی را پیــروی 
ــروی  ــه دلیــل پی ــن افــراد ب ــد. ای ــد اذیــت می کنن می کنن
نکــردن از عیســی و بدرفتــاری بــا کســانی کــه از او پیروی 
مــی کننــد مجــازات خواهنــد شــد. خــدا مــی خواهد همه 
نجــات یابنــد، بنابرایــن بــه آن هــا فرصــت می دهــد تــا از 

اشــتباهات خــود توبــه کننــد.
َمثَل دوم، َمثَل دانه ی خَردل

َــل دانــه ی خَــردل را از کتــاب متــی ۱۳: ۳۱-۳۲ بــرای  َمث
بچه هــا بخوانیــد.

خالصه داستان:
عیســی گفت: "پادشــاهیِ آســمان مانند دانه ی خردلی 

اســت که یک نفر آن را در مزرعه اش کاشــت. 
دانــه ی خــردل بســیار کوچــک اســت امــا وقتــی رشــد 
می کنــد تبدیــل بــه درخــت یســیار بزرگــی می شــود کــه 
پرنــدگان می آینــد و در شــاخه هایش خانــه می ســازند."
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد دانــه ی خــردل بســیار کوچــک 
اســت امــا خــدا آن را تبدیــل بــه درخــت بزرگــی می کنــد، 
ــزرگ  ــرای کارهــای ب یعنــی خــدا از کوچکتریــن چیزهــا ب

اســتفاده می کنــد. هــر کاری کــه مــا بــرای پادشــاهیِ خدا 
انجــام بدهیــم هــر چقــدر هــم کوچــک باشــد امــا خــدا 
از آن کار بزرگــی پدیــد مــی آورد فقــط کافــی اســت بــه 

عیســی اعتمــاد کنیــم. 
َمثَل سوم، َمثَل خمیرمایه

عیســی گفــت: "پادشــاهیِ آســمان ماننــد خمیرمایــه ای 
اســت کــه یــک نفــر بــا ۳ کیســه آرد مخلــوط می کنــد و 

تمــام خمیــر بــرای پختــن نــان آمــاده می شــود."
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه خمیرمایــه چیــزی اســت 
ُــف  کــه آرد را بــرای پختــن نــان آمــاده می کنــد و باعــث پ
کــردن خمیــر می شــود. مقــدار بســیار کمــی از آن تأثیــر 

زیــادی بــر خمیرهــای زیــادی می گــذارد.
حتــی اگــر تعــداد مــا کــه بــه عیســی ایمــان داریــم و او را 
بــه عنــوان پادشــاهِ قلبمــان پذیرفته ایــم، کــم باشــد امــا 
می توانیــم روی مردمانــی کــه عیســی را نمی شناســند 
ــه آن هــا کمــک کنیــم کــه  ــادی بگذاریــم و ب تأثیــرات زی
عیســی را بشناســند بــه ایــن صورت ماننــد خمیرمایه ای 
هســتیم کــه تأثیــر زیــادی روی خمیــر و نــان می گــذارد.

نتیجه گیری
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در َمثَل هــای 
عیســی شــنیدیم، همــه مــردم دنیــا احتیــاج دارنــد تــا 
نجــات یابنــد پــس مــا بــه عنــوان فرزنــدان خــدا و دانــه ی 
خــوب و نیکویــی کــه در ایــن دنیــا هســتیم بایــد بــرای 
و  کنیــم  دعــا  نمی شناســند  را  عیســی  کــه  مردمــی 
همچنیــن آن هــا را بــا عیســی و کالم او آشــنا کنیــم. 
در ایــن مســیر حتــی اگــر مــا قدم هــای کوچکــی هــم 
مــا کارهــای  از طریــق  اســت  قــادر  برداریــم، عیســی 

بزرگــی انجــام دهــد.
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 در کتــاب متــی ۲۸: ۱۹ نوشــته شــده "پــس برویــد و 
همــۀ قوم هــا را شــاگرد ســازید"، ایــن مأموریتــی اســت 
کــه خــدا بــه همــه مــا داده اســت و از مــا می خواهــد 
مردمــی کــه او را نمی شناســند را بــا عیســی آشــنا کنیــم.

تأمل و تعمق، دعا و پرستش
تأثیرگــذار  آســمان  پادشــاهیِ  مــا می خواهیــم در  آیــا 

باشــیم؟
لحظاتــی ســکوت کنیــد و اجــازه دهیــد بچه هــا تعمــق 

کننــد.
قلب شــان  روی  را  خــود  دســت  بخواهیــد  بچه هــا  از 

بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار کننــد:
"خداونــدا مــن هــم می خواهــم در پادشــاهیِ آســمان 

ــو آشــنا کنــم" ــا ت ــادی را ب تأثیرگــذار باشــم و مــردم زی
همگــی باهــم بــرای افــرادی کــه بــه عیســی ایمــان ندارنــد 
دعــا کنیــد و از خداونــد بخواهیــد در مســیر بشــارت 

دادن بــه آن هــا از همگــی مــا اســتفاده کنــد.
ســرود پرستشــی "بــا شــادی و حمــد و پرســتش بــه 	 

پیــش رویم"

کارگاه اجرایی
ایده اول:

"کارت هدیه"
زمان: ۱۰-  ۱۵ دقیقه

وســایل مــورد نیــاز: کاغــذ رنگــی، وســایل تزئینــی بــه 
مدادرنگــی دلخــواه، 

توضیحات: 
از بچه هــا بخواهیــد یکــی از دوســتان خــود کــه عیســی را 

نمی شناســد را بــه یــاد بیاورنــد .
از آن هــا بخواهیــد بــا اســتفاده از کاغــذ رنگــی خــود یــک 
کارت هدیــه بــرای دوســت خــود درســت کننــد و یــک 
ــه دلخــواه داخــل آن  ــه  تشــویق آمیز از کالم خــدا را ب آی

بنویســند.

ایده دوم:
"دفتر داستان من"

زمان: ۱۰ دقیقه
وسایل مورد نیاز: دفتر و مدادرنگی

توضیحات: 
ــی کــه جلســه گذشــته  ــد در دفترهای از بچه هــا بخواهی
َــل امــروز یــاد  درســت کــرده بودنــد، نکتــه ای کــه از َمث

گرفتنــد را یادداشــت و یــا نقاشــی کننــد.
اگــر در بیــن بچه هــا 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 َمثَل هــای عیســی در هــر جلســه می آمــوزد را در آن 

ــا یادداشــت کنــد.  نقاشــی و ی
لینک ویدیو	 

پروژه
یــک  کلیســا  کتابخانــه  از  بخواهیــد  بچه هــا  از 
کتاب مقــدس کــودکان تهیــه کننــد و همــراه کارتــی کــه 
درســت کردنــد، در هفتــه پیــش رو آن را بــه یکــی از 

دهنــد. هدیــه  خــود  دوســتان 

https://www.youtube.com/watch?v=oWTc-ZUBxBk&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=oWTc-ZUBxBk&list=PLR8YAgFwRq9drmjJfRwJ22ojxFYir5uCl&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Y-XcyV9rwwY

