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سخین با مریب:
کــودکان در ایــن جلســه میآموزنــد کــه خــدا از مــا نمیخواهــد کــه فقــط بــه کلیســا بیاییــم ،دعــا کنیــم
و بگوییــم او را دوســت داریــم ،بلکــه او از مــا میخواهــد بــا تمــام قلبمــان از او و کالم او اطاعــت

کنیــم .بــر طبــق یوحنــا  ۲۳ :۱۴وقتــی میگوییــم خــدا را دوســت داریــم و بــه او ایمــان داریــم ،بایــد از او و

چیزهایــی کــه او در کالمــش بــه مــا گفتــه اســت اطاعــت کنیــم و بــه آنهــا در زندگیمــان عمــل 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:

ـتان مــن بــرو و آنجــا
رفــت و بــه او گفــت :امــروز بــه تاکسـ ِ

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

پســر پاســخ داد :نمــیروم .امــا مدتــی بعــد نظــرش

کار کــن.

"چراغ راهنما"

وســایل مــورد نیــاز ۱ :کاغــذ ســبز ۱ ،کاغــذ زرد ۱ ،کاغــذ

عــوض شــد و بــه آنجــا رفــت.

توضیحات:

ـتان مــن بــرو و آنجــا کار کن.
بــه تاکسـ ِ

پــدر پیــش پســر کوچــک خــود رفــت و بــه او گفــت :امروز

قرمــز ۳ ،عــدد چــوب بســتنی.

از قبــل کاغذهــای رنگــی را بــه شــکل دایــره ببریــد و هــر

پسر کوچک پاسخ داد :میروم .اما نرفت.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد ایــن رنگهــا ماننــد چــراغ

اطاعــت کــرد؟ مــردم گفتنــد :پســر بزرگتــر".

زرد نشــانهی حرکــت آرام و رنــگ قرمــز نشــانهی ایســت

زیــرا کســانی هســتند کــه عیســی را دوســت دارنــد و

عیســی پرســید :بــه نظــر شــما چــه کســی از پــدرش

یــک را بــر روی یــک چــوب بســتنی بچســبانید.

بــه بچههــا توضیــح دهیــد عیســی ایــن َمثـَـل را گفــت،

راهنمــا هســتند ،رنــگ ســبز نشــانهی حرکــت ،رنــگ

کالم او را بلدنــد ،امــا چیزهایــی کــه خــدا در کالمــش

کامــل اســت.

یک مبدأ و یک مقصد را در دو طرف کالس مشــخص

گفتــه اســت را انجــام نمیدهنــد و نمیخواهنــد او را

در مــدت زمــان مشــخص ،بچههــا بایــد دیــدن رنــگ

کنیــم بلکــه بایــد بــا تمــام قلبمــان از او اطاعــت کنیــم،

قوانیــن مربــوط بــه هــر رنــگ را اجــرا کننــد.

دوســت داریــم.

اطاعــت کننــد .مــا نبایــد تنهــا بــه زبــان از خــدا اطاعــت

کنید و از بچهها بخواهید در قســمت مبدأ بایســتند.

بدیــن صــورت اســت کــه نشــان میدهیــم واقعــا او را

ســبز بــه ســمت مقصــد برونــد و بــا تغییــر رنگهــا

بــرای حفــظ هیجــان بــازی ،زمــان را بــه وســیله یــک

نتیجهگیری

ســاعت و یــا پخــش موزیــک نگــه داریــد.

ل امــروز
بــه بچههــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در َمث َـ 

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:

شــنیدیم ،خــدا از مــا نمیخواهــد کــه فقــط بــه کلیســا

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

او از مــا میخواهــد بــا تمــام قلبمــان از او و کالم او

" َمثَل دو پسر"

بیاییــم ،دعــا کنیــم و بگوییــم او را دوســت داریــم ،بلکــه

هــــدف :بچههــا از طریــق شــنیدن َمثَلهــای عیســی،

اطاعــت کنیــم.

میآموزنــد.

اگــر کســی مــرا دوســت بــدارد ،کالم مــرا نــگاه خواهــد

کالم خــدا در یوحنــا  ۲۳ :۱۴اینطــور نوشــته شــده" :

خــــود قســمتی از ایــن داســتانها میشــوند و آن را
بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه ایــن ششــمین هفتــه

داشــت ،و پــدرم او را دوســت خواهــد داشــت ".پــس

صحبــت میکنیــم.

داریــم ،بایــد از او و چیزهایــی کــه او در کالمــش بــه مــا

اســت کــه مــا در مــورد َمثَلهــای عیســی مســیح باهــم

وقتــی میگوییــم خــدا را دوســت داریــم و بــه او ایمــان

از بچههــا بپرســید هفتــه گذشــته در مــورد کــدام َمثـَـل

گفتــه اســت اطاعــت کنیــم و بــه آنهــا در زندگیمــان
عمــل کنیــم.

صحبــت کردیــم و چــه چیــزی یــاد گرفتیــم؟ اجــازه دهیــد
یــک و یــا دو نفــر از بچههــا پاســخ دهنــد.

امروزهــم میخواهیــم َمثـَـل دیگــری بــا هــم بخوانیــم ،در

مــورد "اطاعــت" از متــی .۳۲-۲۸ :۲۱

خالصه َمثَل "دو پسر" از کتاب متی :۳۲ -۲۸ :۲۱

"عیسی پرسید :نظر شما چیست؟

مــردی دو پســر داشــت .یــک روز پیــش پســر بــزرگ خــود
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تأمل و تعمق ،دعا و پرستش

آیــا شــما هــم میخواهیــد از خــدا و کالم او اطاعــت

کنیــد؟

لحظاتــی ســکوت کنیــد و اجــازه دهیــد بچههــا تعمــق
کننــد.

همگــی باهــم بــرای افــرادی کــه بچههــا آنهــا را بــه یــاد
آوردنــد ،دعــا کنیــد.

از بچههــا بخواهیــد دســت خــود را روی قلبشــان

بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار کننــد:

"خداونــدا مــن هــم میخواهــم از تــو و کالم تــو اطاعــت
کنــم "

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

کارگاه اجرایی

"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 در هفتــه پیـشروَ ،مثَلــی کــه امــروز

یــاد گرفتنــد را بــا یکــی از اعضــای خانــواده و یــا دوســتان

خــود در میــان بگذارنــد.
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