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سخین با مریب:
نونهــاالن در ایــن جلســه میآموزنــد کــه همــه مــا قرضــی بــه خــدا بابــت اشــتباهاتی کــه کردیــم داریــم.
درســت اســت کــه مــا بابــت اشــتباهات خــود نبایــد یــک چیــز مالــی و مــادی بــه خــدا بدهیــم ،امــا چــون

اشــتباهات مــا باعــث شــده کــه مــا از خــدا دور شــویم و بــرای اینکــه خــدا مــا را ببخشــد مــا بایــد بهایــی
را بــه خــدا پرداخــت میکردیــم .عیســی مســیح جــای همــه مــا انســانها ایــن بهــا را بــه خــدا پرداخــت

کــرد و خــدا همــه مــا را بخشــید .بــه واســطه کار عیســی اســت کــه مــا امــروز میتوانیــم آزادانــه بــه او
نزدیــک شــویم و بــا او در ارتبــاط باشــیم .همانطــور کــه خــدا اشــتباهات مــا را میبخشــد ،مــا هــم بایــد
اشــتباهات دیگــران را ببخشــیم.

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

میدهــد تــا او را بشناســند و نجــات یابنــد.

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

از متــی  ۳۵-۲۱ :۱۸بخوانیــم.

امروزهــم میخواهیــم َمثـَـل دیگــری در مــورد "بخشــش"

"کی بیشتر میتونه؟"

وســایل مــورد نیــاز :دو تــوپ ،دو هوالهــوپ و یــا حلقــه

(بچههایــی کــه قــادر بــه خوانــدن هســتن را تشــویق

توضیحات:

بخواننــد)

کنیــد تــا ایــن قســمتها را بــا صــدای بلنــد بــرای همــه

پالســتیکی.

بچههــا را بــه دو گــروه ،گروهبنــدی کنیــد .بــه هــر گــروه

خالصــه َمثَــل "خــادم ِ بیرحــم" از کتــاب متــی -۲۱ :۱۸

یــک تــوپ و یــک هوالهــوپ بدهیــد.

از بازیکنــان اول و دوم هــر گــروه بخواهیــد بــه ترتیــب

: ۳۵

شــروع بــه روپایــی زدن کنــد و همینطــور بازیکــن دوم

او پرســید :وقتــی بــرادرم در حــق مــن اشــتباهی میکنــد

"یــک روز پطــرس کــه یکــی از شــاگردان عیســی بــود ،از

بایســتند .بازیکــن اول بــا شــمارش مربــی خــود ،با توپ

چنــد بــار بایــد او را ببخشــم؟ هفــت بــار؟

هــر گــروه هوالهــوپ را بچرخاند(هیجــان بــازی را توســط

عیســی در پاســخ گفــت :بــه تــو میگویــم ،نــه هفــت بــار

پخــش یــک موزیــک حفــظ کنیــد)

همینطــور ایــن بــازی را ادامــه دهیــد تــا همــه بازیکنــان

بلکــه هفتــاد هفــت بار.

بیشــترین تعــداد روپایــی زدن هــر گــروه و چرخانــدن

گرفــت قرضهایــی کــه بــه خدمتــکاران خــود داده اســت

ایــن عــدد بــود ،آن گــروه برنــده بــازی خواهــد بــود.

زیــادی بــه او بدهــکار بود ،اما چون نمیتوانســت قرض

پادشــاهی ِ آســمان ماننــد شــاهی اســت کــه تصمیــم

هــر دو گــروه در ایــن بــازی شــرکت کننــد.

را پــس بگیــرد .شــخصی را نــزد او آورنــد کــه مقدار خیلی

هوالهــوپ هــر گــروه بــه عــدد  ۴۹۰رســید و یــا نزدیــک بــه
بعــد از اتمــام بــازی ،بازیکنــان را تشــویق کنیــد .از

خــود را بدهــد ،شــاه دســتور داد کــه تمــام اموالــش را از

فعالیــت را  ۴۹۰دفعــه تکــرار کنــد؟

آن شــخص بــا گریــه از شــاه التمــاس کــرد کــه بــه او

او بگیرند.

آنهــا ســوال کنیــد آیــا کســی قــادر خواهــد بــود کــه یــک

فرصــت بدهــد تــا قرضــش را بپــردازد.

اجــازه دهیــد همــه بچههــا پاســخ خــود را بگوینــد و بعــد

شاه دلش به حال او سوخت و قرض او را بخشید.

تعلیــم را ادامــه دهیــد.

همــان شــخص هنگامــی کــه بیــرون میرفــت ،دوســت

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:

خــودش را دیــد کــه بــه او مقــدار کمــی پــول بدهــکار بود.

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

امــا دوســتش بــا گریــه و التمــاس گفــت کــه پولــی نــدارد

" َمثَل خادم ِبیرحم"

پــس او را گرفــت و گفــت :پــول مــرا پــس بــده.

هــــدف :بچههــا از طریــق شــنیدن َمثَلهــای عیســی بــه

و از او فرصــت خواســت تــا چنــد روز دیگــر بــه او قرضش

میشــوند و آن را میآموزنــد.

امــا آن شــخص بــه دوســتش مهلــت نــداد و آن را بــه

را پــس بدهــد.

همراه بحث و گفتگو ،خــــود قســمتی از این داســتانها

زنــدان انداخت.وقتــی خدمتــکاران شــاه ایــن اتفــاق را

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه ایــن پنجمیــن هفته اســت
کــه مــا در مــورد َمثَلهــای عیســی مســیح باهــم صحبت

دیدنــد بــه شــاه خبــر دادنــد.

میکنیم.

هفتــه گذشــته باهــم آموختیــم کــه کســانی کــه بــه
عیســی ایمــان دارنــد میتواننــد تــا ابــد بــا عیســی در
بهشــت زندگــی کننــد امــا کســانی که عیســی را دوســت

ندارنــد و بــه او ایمــان ندارنــد بــه پادشــاهی خــدا و

بهشــت راه پیــدا نمیکننــد امــا عیســی بــه همــه فرصــت

3

پــس شــاه آن شــخص را صــدا زد و بــه او گفــت :مگــر

تأمل و تعمق ،دعا و پرستش

وقتــی تــو بــه مــن التمــاس کــردی مــن قــرض زیــاد تــو را

آیا در دل شــما امروز کســی هســت که بابت اشــتباهی

نبخشــیدم؟ پــس چــرا تــو قــرض کمــی کــه دوســتت بــه

که در حق شــما کرده اســت ،او را نبخشــیدهاید؟

تــو داشــت را نبخشــیدی؟ آیــا نبایــد همانطــور کــه من تو

لحظاتــی ســکوت کنیــد و اجــازه دهیــد بچههــا تعمــق

را بخشــیدم ،تــو هــم دوســتت را میبخشــیدی؟

پس شــاه دســتور داد آن شــخص را به زندان بیاندازند

کننــد .همگــی باهــم بــرای افــرادی کــه بچههــا آنهــا را به

از بچهها سوال کنید:

را روی قلبشــان بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار کننــد:

یــاد آوردنــد ،دعــا کنیــد.از بچههــا بخواهیــد دســت خــود

تــا همــه قرض خــود را بپــردازد".

"خداونــدا مــن هــم میخواهــم اشــتباهات دیگــران را

 -تــا بــه حــال بــرای آنهــا اتفاقــی افتــاده کــه الزم باشــد

ببخشــم ،همانطــور کــه تــو مــرا بخشــیدی"

بارهــا کســی را ببخشــند؟ اجــازه دهیــد همــه بچههــا از

•ســرود پرستشــی "بــا شــادی و حمــد و پرســتش بــه

تجربیــات خــود بگوینــد.

پیــش رویم"

 آیــا میدانیــد عیســی گفــت چنــد دفعــه دیگــران راببخشــیم؟

 -بــه نظــر شــما چــرا عیســی ایــن عــدد را کــه عــدد بزرگــی

کارگاه اجرایی

کننــد و نظــر خــود را بگوینــد.

زمان ۱۰ :دقیقه

"دفتر داستان من"

اســت ،گفــت؟ اجــازه دهیــد لحظاتــی بچههــا حســاب

وسایل مورد نیاز :دفتر و مدادرنگی

بــه بچههــا توضیــح دهیــد عــددی کــه عیســی گفــت

 ۴۹۰میشــود امــا واقعــا منظــور عیســی عــدد بــود؟ نــه

توضیحات:

یهودیــان و یــا پطــرس تعــداد دفعاتــی کــه یــک شــخص

درســت کــرده بودنــد ،نکتــهای کــه از َمثَــل امــروز یــاد

از بچههــا بخواهیــد در دفترهایــی کــه جلســه گذشــته

منظــور عیســی از ایــن عــدد ایــن بــود کــه مــا نبایــد مثــل

گرفتنــد را یادداشــت و یــا نقاشــی کننــد.

را میبخشــیم یادداشــت کنیــم و مــا بایــد بینهایــت

دوســتان و یا آدمهایی که اشــتباه میکنند را ببخشــیم.

اگــر در بیــن بچههــا کســی اســت کــه دفتــر خــود را

نتیجهگیری

کمــک کنیــد تــا دفتــر خــود را درســت کــرده و نکاتــی کــه

درســت نکــرده اســت ،بــا اســتفاده از لینــک زیــر بــه او
از َمثَلهــای عیســی در هــر جلســه میآمــوزد را در آن

بــه بچههــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در َمثَلهــای

نقاشــی و یــا یادداشــت کنــد.

عیســی شــنیدیم ،همــه مــا قرضــی بــه خــدا بابــت

•لینک ویدیو

اشــتباهاتی کــه کردیــم داریــم .درســت اســت کــه مــا

بابــت اشــتباهات خــود نبایــد یــک چیــز مالــی و مــادی

پروژه

بــه خــدا بدهیــم ،بــرای اینکــه خــدا مــا را ببخشــد مــا بایــد

از بچههــا بخواهیــد در هفتــه پیـشروَ ،مثَلــی کــه امــروز

بهایــی را بــه خــدا پرداخــت میکردیــم .عیســی مســیح

یــاد گرفتنــد را بــا یکــی از اعضــای خانــواده و یــا دوســتان

جــای همــه مــا انســانها ایــن بهــا را بــه خــدا پرداخــت

خــود در میــان بگذارنــد.

کــرد و خــدا همــه مــا را بخشــید .بــه واســطه کار عیســی
اســت کــه مــا امــروز میتوانیــم آزادانــه بــه او نزدیــک

شــویم و بــا او در ارتبــاط باشــیم.

پــس وقتــی همــه مــا اشــتباهاتی در زندگــی خــود

میکنیــم و خــدا اشــتباهات مــا را میبخشــد ،پــس مــا

هــم بایــد اشــتباهات دیگــران را ببخشــیم و آنهــا را بــه
یــاد نیاوریــم.
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