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سخین با مریب:

نونهــاالن در ایــن جلســه ادامــه َمثَل هــای پادشــاهی آســمان را دنبــال می کننــد و آن هــا می آموزنــد 
ــا ایمــان آوردن بــه عیســی مســیح اســت کــه  کــه عیســی می خواهــد همــه مــردم نجــات یابنــد. مــا ب
می توانیــم نجــات یابیــم و تــا ابــد بــا او در بهشــت زندگــی کنیــم. مــا بایــد عیســی را بیشــتر از هــر کســی 
دوســت داشــته باشــیم و او را اول و اولویــت زندگــی خــود قــرار دهیــم، همینطــور از هــر چیــزی در 
زندگی مــان مهم تــر بدانیــم. در کتــاب افسســیان ۲: ۸-۹ نوشــته شــده کــه مــا از راه ایمــان بــه عیســی 
مســیح نجــات یافته ایــم، نــه کارهــای خوبــی کــه انجــام دادیــم. پــس نجــات مــا بــه رایــگان و یــک هدیــه 
از طــرف خداســت. مــا بــه عنــوان کســانی کــه بــه عیســی ایمــان داریــم و اجــازه داریــم بــه رایــگان در 
بهشــت و در آســمان در کنــار او باشــیم. پــس مــا بایــد ایــن خبــر خــوش را بــا همــه کســانی کــه بــه دنبــال 
عیســی هســتند و حتــی بــه کســانی کــه بــه دنبــال او نیســتند نیــز بگوییــم، زیــرا ایــن هــدف خداســت تــا 

همــه نجــات یابنــد.
از قبل با همکاران خود برای نونهاالن و جلسه ای که با آن ها دارید دعا کنید. 
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آمادگی برای ورود به داستان:
"دقت بیشتر، توپ بیشتر"

زمان: ۱۰-  ۱۵ دقیقه
ــه تعــداد همــه بچه هــا(: توپ  هــای  وســایل مــورد نیاز)ب

کوچــک، قاشــق یکبــار مصــرف، ۴ ســبد یــا جعبــه.
توضیحات:

از قبــل ۴ ســبد یــا دو جعبــه تهیــه کنیــد. توپ هــا را بــه 
طــور مســاوی تقســیم کنیــد و در ۲ جعبــه بریزیــد و روی 
میــزی کــه مبــدأ بــازی اســت بگذاریــد. ۲ جعبــه دیگــر را 
روی میــزی کــه مقصــد بــازی اســت و در فاصلــه دورتــری 

قــرار دارد، بگذاریــد.
بــا توجــه بــه تعــداد بچه هــا آن هــا را بــه دو گــروه تقســیم 
کنیــد. بــه هــر یــک از بچه هــا یــک قاشــق یکبــار مصــرف 
بدهیــد و از هــر گــروه بخواهیــد پشــت ســر یکدیگــر در 
یــک صــف و روبــه روی جعبــه پــر از تــوپ خــود بایســتند. 
بــا شــروع شــدن بــازی بازیکــن اول هــر دو گــروه بایــد 
قاشــق را در دهــان خــود بگــذارد و یــک تــوپ از داخــل 
جعبــه بــردارد. بازیکنــان بایــد بــدون دخالــت دســت 
توپ هــا را بــه ســمت جعبــه خالــی ببرنــد و داخــل جعبــه 
بیاندازنــد. اگــر در مســیر تــوپ بــه زمیــن بیافتــد آن هــا 
بایــد از اول بــازی را  شــروع کننــد و وقتــی بازیکــن بــه 

ــد. ــد شــروع کن مقصــد رســید بازیکــن بعــدی می توان
بــازی را تــا جایــی ادامــه دهیــد کــه همــه اعضای گــروه در 

این فعالیت شــرکت کرده باشــند.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
"َمثَل گنجِ پنهان و مروارید نفیس"

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 چهارمیــن هفتــه 
اســت کــه مــا در مــورد َمثَل هــای عیســی مســیح باهــم 

می کنیــم.  صحبــت 
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 

هفتــه گذشــته باهــم آموختیــم کــه پادشــاهی آســمان 
یــک مــکان نیســت بلکــه پادشــاهی خــدا در قلــب همــه 
فرزنــدان خداســت و ایــن ســلطنت و  پادشــاهی در 
ــه عنــوان پادشــاه  قلــب کســانی اســت کــه عیســی را ب
خــود می پذیرنــد و بــه او ایمــان دارنــد. مــا هــم بــه عنــوان 
شاهزاده ها همیشه این سلطنت را در قلب مان داریم 
و مأموریــت داریــم بــه کســانی کــه او را نمی شناســند 
عیســی را معرفــی کنیــم. امروزهــم می خواهیــم آخریــن 
َمثَل هــای کوتــاه در مــورد "پادشــاهیِ آســمان" را از متــی 

۱۳: ۴۴- ۴۸ بخوانیــم.
)بچه هایــی کــه قــادر بــه خوانــدن هســتند را تشــویق 
کنیــد تــا ایــن قســمت ها را بــا صــدای بلنــد بــرای همــه 

بخواننــد(
خالصه َمثَل "گنجِ پنهان" از کتاب متی ۱۳: ۴۴ :

"عیســی گفــت: پادشــاهیِ آســمان ماننــد گنجــی اســت 
کــه زیــر یــک زمیــن پنهــان شــده اســت کــه مــردی آن را 
پیــدا می کنــد. آن مــرد دوبــاره آن را زیــر خــاک پنهانــش 
را  امــوال خــود  رفتــه، همــه  از خوشــحالی  و  می کنــد 
می فروشــد تــا آن زمینــی کــه گنــج در آن پنهــان اســت 

را بخــرد."
از بچه هــا ســوال کنیــد منظــور عیســی از گنــج چیســت؟ 

اجــازه دهیــد بچه هــا حــدس خــود را بگوینــد.
َــل بهشــت  بــه بچه هــا توضیــح دهیــد گنــج در ایــن َمث
و جایــی اســت کــه مــا همیشــه می توانیــم در آنجــا بــا 
عیســی زندگــی کنیــم. ایــن بهتریــن گنجــی اســت کــه ما 

در زندگی مــان می توانیــم داشــته باشــیم. 
از بچه هــا ســوال کنیــد امــا وقتــی آن مــرد گنــج را پیــدا 

کــرد چــه کاری انجــام داد؟ 
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لباس هــا،  وســایل،  تمــام  هســتید  حاضــر  شــما  آیــا 
اســباب بازی هــای خــود را بفروشــید تــا چیــزی کــه خیلــی 
دوســت داریــد را بخریــد؟ اجــازه دهیــد بچه هــا بــه ســوال 

شــما پاســخ دهنــد.
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد هیچ  چیزی در ایــن دنیا ارزش 
نــدارد کــه مــا بــرای بدســت آوردنــش تمــام چیزهایــی کــه 
داریــم را بفروشــیم، امــا پادشــاهی خــدا ارزش تمــام 
چیزهایــی کــه مــا داریــم را دارد ولــی بــرای بــودن در ایــن 
ــا مــا  پادشــاهی و بــودن در کنــار عیســی الزم نیســت ت

چیــزی را بفروشــیم یــا بخریــم.
َــل آن مــرد بــه دنبــال گنــج نبود ولــی آن را پیدا  در ایــن َمث
کــرد، عیســی می خواهــد همــه مــردم در ایــن دنیــا نجات 

یابند حتی کســانی که به دنبال او نیســتند.

َــل "مرواریــد نفیــس" از کتــاب متــی ۱۳: ۴۵-  خالصــه َمث
: ۴۶

"عیســی در ادامــه گفــت: پادشــاهیِ آســمان ماننــد 
تاجــری اســت کــه بــه دنبــال مرواریدهــای ارزشــمند و 
نفیــس اســت. پــس وقتــی مرواریــد باارزشــی را پیــدا 
آن  و  می فروشــد  را  دارد  چــه  هــر  و  رفتــه  می کنــد، 

می خــرد." را  بــاارزش  مرواریــد 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد در این َمثَل آن تاجر به دنبال 
مرواریدهــای ارزشــمند بــود، در ایــن دنیــا  کســانی کــه 
بــه عیســی ایمــان ندارنــد و او را نمی شناســند همیشــه 
حــس گمشــدگی دارنــد. آن هــا ماننــد این تاجر همیشــه 
به دنبال چیزی هســتند که به آن تعلق داشــته باشــند 
پــس هــر کاری می کننــد و هــر چیــزی را می خرنــد تــا آن 
حــس از بیــن بــرود امــا فقــط یــک چیــز اســت کــه بــه مــا 
حــس امنیــت و تعلــق می دهــد آن هــم رابطــه بــا عیســی 
َــل آن تاجــر بــه دنبــال مرواریــد  مســیح اســت. در ایــن َمث
بــود و وقتــی آن را پیــدا کــرد هــر چــه داشــت فروخــت 
و آن را گرفــت پــس یــاد می گیریــم کــه کســانی کــه بــه 
دنبــال نجــات خــود باشــند می تواننــد عیســی مســیح، 

کــه مــا را نجــات داده اســت را پیــدا کننــد.

َــل "تــور ماهیگیــری" از کتــاب متــی ۱۳: ۴۷-  خالصــه َمث
: ۴۸

"عیســی در ادامه گفت: پادشــاهیِ آســمان مانند توری 

اســت کــه بــه دریــا می اندازنــد و همــه نــوع ماهــی داخــل 
ــه ســاحل  ــر می شــود آن را ب ــور پ ــی ت ــد. وقت آن می افتن
می آورنــد و ماهی هــای خــوب را در ســبد ماهیگیــری و 

ماهی هــای بــد را دور می اندازنــد."
َــل بــه مــا یــاد می دهــد کــه کســانی کــه به عیســی  ایــن َمث
ایمــان دارنــد می تواننــد تــا ابــد بــا عیســی در بهشــت 
زندگــی کننــد امــا کســانی کــه عیســی را دوســت ندارنــد 
و بــه او ایمــان ندارنــد بــه پادشــاهی خــدا و بهشــت راه 

پیــدا نمی کننــد.

نتیجه گیری
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در َمثَل هــای 
عیســی شــنیدیم، عیســی می خواهــد همه مــردم نجات 
یابنــد. مــا بــا ایمــان آوردن بــه عیســی مســیح اســت کــه 
می توانیــم نجــات یابیــم و تــا ابــد بــا او در بهشــت زندگــی 
کنیــم. مــا بایــد عیســی را بیشــتر از هــر کســی دوســت 
ــرار  ــت زندگــی خــود ق داشــته باشــیم و او را اول و اولوی
از هــر چیــزی در زندگی مــان  را  او  دهیــم، همینطــور 
مهم تــر بدانیــم. در کتــاب افسســیان ۲: ۸-۹ نوشــته 
شــده کــه مــا از راه ایمــان بــه عیســی مســیح نجــات 
یافته ایــم، نــه کارهــای خوبــی کــه انجــام دادیــم. پــس 
نجــات مــا بــه رایــگان و یــک هدیــه از طــرف خداســت. مــا 
بــه عنــوان کســانی کــه بــه عیســی ایمــان داریــم، اجــازه 
داریــم بــه رایــگان در بهشــت و در آســمان در کنــار او 
باشــیم. پــس مــا بایــد ایــن خبــر خوش را با همه کســانی 
کــه بــه دنبــال عیســی هســتند و حتــی بــه کســانی که به 
دنبــال او نیســتند نیــز بگوییــم، زیرا این هدف خداســت 

تــا همــه نجــات یابنــد.

تأمل و تعمق، دعا و پرستش
آیــا مــا می خواهیــم خبــر خــوش نجــات را بــا مــردم در 

میــان بگذاریــم؟
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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 خبر خــوش نجات دهنده 
بــودن تــو را بــا همــه در میــان بگــذارم، تــا مــردم بســیاری 

تــو را شــناخته و بــه تــو ایمــان آورنــد"
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
"دفتر داستان من"

زمان: ۱۰ دقیقه
وسایل مورد نیاز: دفتر و مداد

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 

ــد.  یادداشــت کن
لینک ویدیو	 

پروژه
یــک  کلیســا  کتابخانــه  از  بخواهیــد  بچه هــا  از 
کتاب مقــدس کــودکان تهیــه کننــد، و در هفتــه پیــش رو 
آن را بــه یکــی دیگــر از دوســتان خــود هدیــه دهنــد.

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

