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سخین با مریب:

کــودکان در ایــن جلســه می آموزنــد کــه همــه مــا بــه خاطــر اشــتباهاتی کــه در زندگی مــان کردیــم 
گمشــده بودیــم. امــا از زمانــی کــه تصمیــم می گیریــم زندگی مــان را بــه خــدا بدهیــم، او را دوســت 

داشــته باشــیم و از او پیــروی کنیــم، مثــل ایــن اســت کــه پیــدا شــده ایم. 
همچنیــن کــودکان در ایــن جلســه می تواننــد تصمیــم بگیرنــد کــه زندگــی خــود را بــه عیســی بســپارند 

و او را پیــروی کننــد.
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:
"من را به گمشده ام برسان"

زمان: ۱۰-  ۱۵ دقیقه
توضیحات:

از قبــل تصاویــری کــه در انتهــای ایــن درس قــرار دارد را 
پرینــت بگیریــد و بــه بچه هــا بدهیــد.

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد هــر کــدام از ایــن افــراد چیــزی 
از  یکــی  چوپــان  را،  ســکه اش  زن  کرده انــد.  گــم  را 

را. گوســفندانش 
راه مناســب بــرای رســیدن آن هــا بــا یکدیگــر را پیدا کنید 

و آن هــا به یکدیگر برســانید.
)تصایر در انتهای درس قرار دارند(

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
"َمثَل گوسفند گمشده"

زمان: ۱۰-  ۱۵ دقیقه
ــدف: بچه هــا از طریــق شــنیدن َمثـَـل  عیســی، خــود  هــ
قســمتی از این داســتان ها می شــوند و آن را می آموزند. 
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه ایــن نهمیــن و آخریــن 
هفتــه اســت کــه مــا در مــورد َمثَل هــای عیســی مســیح 

باهــم صحبــت می کنیــم.
هفتــه گذشــته باهــم یــاد گرفتیــم کــه عیســی از مــا 
می خواهــد مــا همــه مــردم را محبــت کنیــم. نــه فقــط 
افــرادی کــه مــا را دوســت دارنــد و یــا بــه مــا نزدیــک 

هســتند.
َــل کوتــاه بــا یکدیگــر بخوانیــم از  امــروز می خواهیــم ۲ َمث

کتــاب لوقــا ۱۵: ۱۰-۱.
خالصه َمثَل "گمشده ها":

"معلمــان دینــی بیــن خودشــان و بیــن مــردم می گفتند: 
عیســی مردمــی را کــه اشــتباهات می کننــد می پذیــرد، و 

بــا آن هــا غــذا می خــورد.
َــل را آورد و گفــت: کــدام یــک  عیســی بــرای آن هــا ایــن َمث
از شــما کــه صــد گوســفند داریــد، وقتــی یکــی از آن هــا 
گــم می شــود آن نــود و نــه گوســفند دیگــر را می گــذارد 
و دنبــال آن یــک گوســفند مــی رود؟ و زمانــی آن یــک 
گوســفند را پیــدا می کنــد بســیار خوشــحال می شــود و 
بــا شــادی بــا دوســتان بــرای آن یــک گوســفند پیــدا شــده 
جشــن می گیــرد. بــه همیــن صــورت وقتــی یــک نفــر از 

آســمان فرشــتگان  بازمی گــردد، در  اشــتباهات خــود 
شــادی می کننــد."

"خالصه َمثَل سکه ی گمشده"
عیســی ادامــه داد: کــدام زن اســت کــه از ده ســکه ای 
دارد، وقتــی یکــی از آن هــا را گــم می کنــد، کل خانــه را 
زیــر و رو نمی کنــد بــرای یافتــن آن یــک ســکه؟ و زمانــی 
کــه آن یــک ســکه را پیــدا می کنــد همســایه های خــود 
را خبــر می کنــد و می گویــد: بــا مــن شــادی کنیــد، زیــرا 
ســکه ی گمشــده خــود را پیــدا کردم.همینطــور هــم در 
آســمان وقتــی یــک نفــر از اشــتباهات خــود پشــیمان 
می شــود و از آن هــا بازمی گــردد، در حضــور فرشــتگان و 

خــدا جشــنی برگــزار می شــود."
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد در هــر داســتان، یــک نفــر 
چیــزی کــه برایــش ارزشــمند بــود را گــم می کنــد و وقتــی 

آن را پیــدا می کنــد بــا شــادی جشــن می گیــرد.
َــل را بــرای همــه مــردم گفــت، زیــرا او  عیســی ایــن َمث
خوشــحال می شــود وقتــی افــرادی کــه اشــتباهات زیادی 
از کارهــای خــود پشــیمان  در زندگی شــان می کننــد، 
شــوند و بــه ســوی خــدا بیاینــد. بــرای ایــن کار فرشــتگان 

در آســمان جشــن می گیرنــد.

نتیجه گیری
َــل   َمث در  کــه  همانطــور  دهیــد  توضیــح  بچه هــا  بــه 
امــروز شــنیدیم، همــه مــا بــه خاطــر اشــتباهاتی کــه در 
زندگی مــان کردیــم گمشــده بودیــم. امــا از زمانــی کــه 
تصمیــم می گیریــم زندگی مــان را بــه خــدا بدهیــم، او را 
دوســت داشــته باشــیم و از او اطاعــت کنیــم، مثــل ایــن 

اســت کــه پیــدا شــده ایم.
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از  می آیــد،  عیســی  ســوی  بــه  کــه  نفــری  یــک  هــر 
اشــتباهات خــود پشــیمان می شــود و تصمیــم می گیــرد 
کــه از خــدا پیــروی کنــد، خــدا و فرشــتگان در آســمان 
جشــن شــادی بــر پــا می کننــد. پــس چقــدر عالــی اســت 
کــه هــر روز افــراد زیــادی بــه عیســی ایمــان آورنــد و راه 

ــد.  ــدا کنن زندگــی خــود را پی

تأمل و تعمق، دعا و پرستش
آیا شــما می خواهید زندگی خود را به عیســی بســپارید 

و او را پیروی کنید؟ 
لحظاتــی ســکوت کنیــد و اجــازه دهیــد بچه هــا فکــر 

کننــد. 
اگــر کســی می خواهــد بــه مســیح ایمــان بیــاورد لطفــا 

ــد.  ــرای او دعــا کنی ب
قلب شــان  روی  را  خــود  دســت  بخواهیــد  بچه هــا  از 

بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار کننــد:
"خداونــدا مــن می خواهــم زندگــی ام را بــه تــو بســپارم و 

از تــو پیــروی کنــم."
بــا ســرود زیــر خــدا را بپرســتید و همــرا بچه هایــی کــه 
زندگــی خــود را بــه عیســی ســپرده اند شــادی کنیــد.

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: 
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	 
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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
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