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سخین با مریب:
نونهــاالن در ایــن جلســه میآموزنــد کــه همــه مــا بــه خاطــر اشــتباهاتی کــه در زندگیمــان کردیــم

گمشــده بودیــم .امــا از زمانــی کــه تصمیــم میگیریــم زندگیمــان را بــه خــدا بدهیــم ،او را دوســت
داشــته باشــیم و از او پیــروی کنیــم ،مثــل ایــن اســت کــه پیــدا شــدهایم.

همچنیــن نونهــاالن در ایــن جلســه میتواننــد تصمیــم بگیرنــد کــه زندگــی خــود را بــه عیســی بســپارند

و او را پیــروی کننــد.

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

از شــما کــه صــد گوســفند داریــد ،وقتــی یکــی از آنهــا

زمان ۱۰ :دقیقه

و دنبــال آن یــک گوســفند مــیرود؟ و زمانــی آن یــک

از بچهها سوال کنید:

بــا شــادی بــا دوســتان بــرای آن یــک گوســفند پیــدا شــده

گــم میشــود آن نــود و نــه گوســفند دیگــر را میگــذارد

بحث و گفتگو

گوســفند را پیــدا میکنــد بســیار خوشــحال میشــود و

توضیحات:

(اجــازه دهیــد در ایــن زمــان همــه بچههــا آزادانــه نظــرات

جشــن میگیــرد .بــه همیــن صــورت وقتــی یــک نفــر از

مشــارکت کننــد)

شــادی میکننــد".

اشــتباهات خــود بازمیگــردد ،در آســمان فرشــتگان

خــود را بــا دیگــران در میــان بگذارنــد و بــا یکدیگــر
•آیا تا به حال یک شئ ارزشمند را گم کردهاید؟

"خالصه َمثَل سکهی گمشده"

•آیــا تــا بــه حــال خــود شــما در یــک مکانــی گــم

دارد ،وقتــی یکــی از آنهــا را گــم میکنــد ،کل خانــه را

•در زمان گمشدگی چه احساسی داشتید؟

کــه آن یــک ســکه را پیــدا میکنــد همســایههای خــود

عیســی ادامــه داد :کــدام زن اســت کــه از ده ســکهای

•وقتی آن را پیدا کردید چه احساسی داشتید؟

زیــر و رو نمیکنــد بــرای یافتــن آن یــک ســکه؟ و زمانــی

شــد هاید؟

•وقتــی بــه مقصــد ،خانــواده و دوســتان خــود

را خبــر میکنــد و میگویــد :بــا مــن شــادی کنیــد ،زیــرا

بعــد از ایــن کــه زمــان بحــث و گفتگــو بــه پایــان رســید

آســمان وقتــی یــک نفــر از اشــتباهات خــود پشــیمان

قســمت بعــدی برویــد.

خــدا جشــنی برگــزار میشــود".

ســکهی گمشــده خــود را پیــدا کردم.همینطــور هــم در

رســیدید چــه احساســی داشــتید؟

میشــود و از آنهــا بازمیگــردد ،در حضــور فرشــتگان و

و همــه بچههــا توانســتند نظــر خــود را بگوینــد ،بــه

از بچههــا ســوال کنیــد چــه چیــزی در ایــن دو َمثَــل

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:

مشــترک بــود؟ اجــازه دهیــد یــک و یــا دو نفــر پاســخ

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

بعــد از اینکــه بچههــا پاســخ دادنــد ،بــه آنهــا توضیــح

" َمثَل گوسفند گمشده"

دهنــد.

ـل عیســی ،خــود
هــــدف :بچههــا از طریــق شــنیدن َمثـَ ِ

دهیــد در هــر داســتان ،یــک نفــر چیــزی کــه برایــش

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه ایــن نهمیــن و آخریــن

بــا شــادی جشــن میگیــرد.

ارزشــمند بــود را گــم میکنــد و وقتــی آن را پیــدا میکنــد

قســمتی از این داســتانها میشــوند و آن را میآموزند.

عیســی ایــن َمثَــل را بــرای همــه مــردم گفــت ،زیــرا او

هفتــه اســت کــه مــا در مــورد َمثَلهــای عیســی مســیح

خوشــحال میشــود وقتــی افــرادی کــه اشــتباهات زیادی

باهــم صحبــت میکنیــم.

هفتــه گذشــته باهــم یــاد گرفتیــم کــه عیســی از مــا

در زندگیشــان میکننــد ،از کارهــای خــود پشــیمان

افــرادی کــه مــا را دوســت دارنــد و یــا بــه مــا نزدیــک

در آســمان جشــن میگیرنــد.

شــوند و بــه ســوی خــدا بیاینــد .بــرای ایــن کار فرشــتگان

میخواهــد مــا همــه مــردم را محبــت کنیــم .نــه فقــط

هســتند.

امــروز میخواهیــم َ ۲مثـَـل کوتــاه بــا یکدیگــر بخوانیــم از

کتــاب لوقــا .۱۰-۱ :۱۵

خالصه َمثَل "گمشدهها":

"معلمــان دینــی بیــن خودشــان و بیــن مــردم میگفتند:

عیســی مردمــی را کــه اشــتباهات میکننــد میپذیــرد ،و

بــا آنهــا غــذا میخــورد.

عیســی بــرای آنهــا ایــن َمثـَـل را آورد و گفــت :کــدام یــک
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نتیجهگیری

اگــر در بیــن بچههــا کســی اســت کــه دفتــر خــود را

بــه بچههــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در َمثَــل

درســت نکــرده اســت ،بــا اســتفاده از لینــک زیــر بــه او

کمــک کنیــد تــا دفتــر خــود را درســت کــرده و نکاتــی کــه

امــروز شــنیدیم ،همــه مــا بــه خاطــر اشــتباهاتی کــه در

از َمثَلهــای عیســی در هــر جلســه میآمــوزد را در آن

زندگیمــان کردیــم گمشــده بودیــم .امــا از زمانــی کــه

یادداشــت کنــد.

تصمیــم میگیریــم زندگیمــان را بــه خــدا بدهیــم ،او را

•لینک ویدیو

دوســت داشــته باشــیم و از او اطاعــت کنیــم ،مثــل ایــن

اســت کــه پیــدا شــدهایم.

هــر یــک نفــری کــه بــه ســوی عیســی میآیــد ،از

اشــتباهات خــود پشــیمان میشــود و تصمیــم میگیــرد

کــه از خــدا پیــروی کنــد ،خــدا و فرشــتگان در آســمان

جشــن شــادی بــر پــا میکننــد .پــس چقــدر عالــی اســت

کــه هــر روز افــراد زیــادی بــه عیســی ایمــان آورنــد و راه
زندگــی خــود را پیــدا کننــد.

تأمل و تعمق ،دعا و پرستش

آیا شــما میخواهید زندگی خود را به عیســی بســپارید

و او را پیروی کنید؟

لحظاتــی ســکوت کنیــد و اجــازه دهیــد بچههــا فکــر

کننــد.

اگــر کســی میخواهــد بــه مســیح ایمــان بیــاورد لطفــا

بــرای او دعــا کنیــد.

از بچههــا بخواهیــد دســت خــود را روی قلبشــان

بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار کننــد:

"خداونــدا مــن میخواهــم زندگ ـیام را بــه تــو بســپارم و
از تــو پیــروی کنــم".

بــا ســرود زیــر خــدا را بپرســتید و همــرا بچههایــی کــه
زندگــی خــود را بــه عیســی ســپردهاند 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 مداد
توضیحات:

از بچههــا بخواهیــد در دفترهایــی کــه جلســه گذشــته
درســت کــرده بودنــد ،نکتــهای کــه از َمثَــل امــروز یــاد

گرفتنــد را یادداشــت کننــد.
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