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درس هشتم

َمَثل سامرِی نیکو

گروه سین: 4-۸ سال 

خداوندا من یم خواهم همسایه ام را 

مانند خودم محبت کنم.

آیات مربوطه: 
لوقا ۱۰: ۳۷-۲۵

مرقس ۱۲: ۳۱-۳۰
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سخین با مریب:

کــودکان در ایــن جلســه می آموزنــد کــه همســایه ی مــا فقــط دوســتان و یــا کســانی کــه در اطــراف مــا 
زندگــی می کننــد نیســتند، بلکــه بــه عــاوه آن هــا، افــرادی کــه بــا مــا موافــق نیســتند و یــا بــه مــا آزار 
می رســانند نیــز همســایه ی مــا هســتند، و عیســی از مــا می خواهــد کــه آن هــا را ماننــد خودمــان محبــت 

کنیم.
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:
"وسیله ی من کجاست؟"

زمان: ۱۰-  ۱۵ دقیقه
وســایل مــورد نیــاز: وســایل مربــوط بــه شــغل پزشــکی و 
پرســتاری ماننــد: ۲ عــدد بانــداژ، ۲ عــدد چســب زخم، ۲ 

عــدد ماســک صــورت، ۲ عــدد ....
توضیحات:

بــه شــغل  کــه مربــوط  را  نیــاز  مــورد  قبــل وســایل  از 
پزشــکی و پرســتاری اســت آمــاده کنیــد و آن هــا را در 

کنیــد. پنهــان  درس  کاس 
بچه هــا را براســاس تعــداد آن هــا بــه دو گــروه گروهبنــدی 
کنیــد. بــه هــر یــک از گروه هــا یــک لیســت از وســایل 
پنهــان شــده بدهیــد و از بچه هــا بخواهیــد وســایل ها را 
در زمان مشــخص شــده ی ۵ دقیقه آن ها را پیدا کنند.
گروهــی کــه زودتــر وســایل خــود را پیــدا کــرد گــروه برنــده 

خواهــد بود.
از بچه هــا بپرســید آیــا می دانیــد از ایــن وســیله ها چــه 
اســتفاده ای می کنیــم؟ اجــازه دهیــد همــه نظــر خــود را 
بگوینــد و بعــد بــه آن هــا کاربــرد هــر وســیله را توضیــح 

دهیــد.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس:
"َمثَل سامریِ نیکو"
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 هشــتمین هفتــه 
اســت کــه مــا در مــورد َمثَل هــای عیســی مســیح باهــم 
صحبــت می کنیــم و هفتــه آینــده، هفتــه آخــر از ایــن 

ســری َمثَل هــای عیســی اســت.
هفتــه گذشــته باهــم یــاد گرفتیــم کــه خــدا بــه همــه مــا 
اســتعدادهایی بخشــیده کــه تــا از آن بــرای کمــک بــه 
دبگــران و نشــان دادن بزرگــی و قــدرت خــدا اســتفاده 

کنیــم.
امــروز می خواهیــم َمثـَـل دیگــری هــم بخوانیــم از کتــاب 

لوقــا ۱۰: ۳۷-۲۵.
خاصه َمثَل "سامریِ  نیکو":

"یــک روز یکــی از معلمــان دینــی کــه کتاب مقــدس را بــه 

خوبــی بلــد بــود از عیســی پرســید: چــه کاری انجام دهم 
تــا به بهشــت بــروم. 

عیسی از او پرسید: در کتاب مقدس چه نوشته؟
او پاســخ داد: خداونــد را بــا تمامــی دل و جــان و فکــر 
خــود محبــت کــن و همچنیــن همســایه ات را مانند خود 

دوســت داشــته بــاش.
عیســی گفــت: همیــن درســت اســت. ایــن کار را انجــام 

بــده.
آن مرد گفت: همسایه من چه کسی است؟"

"عیســی گفــت: یــک روز مــردی از یــک شــهری بــه شــهر 
دیگــری می رفــت. در راه دزدان بــه او حملــه کردنــد و 
وســایل او را دزدینــد. آن مــرد بســیار زخمــی شــد و روی 

زمیــن افتــاد.
در همــان زمــان یــک مــردی کــه در معبد)محلــی ماننــد 
کلیســا در زمــان قدیــم( از آنجــا رد می شــد و وقتــی آن 
مرد را دید راه خود را کج کرد و به او محلی نگذاشــت.
مردی از همشــهری های خودش او را دید، از کنار او رد 

شــد و کمکــی بــه او نکرد.
مرد دیگری از آن مســیر رد می شــد که اتفاقا از شــهری 
بــود کــه بــا مــرد زخمــی دشــمن بودنــد امــا آن مــرد دلش 
ــه او نزدیــک شــد،  ــرای مــرد زخمــی ســوخت. وقتــی ب ب
دیــد کــه زخمــی اســت پــس بــا وســایلی کــه داشــت 
ــر االغ خــود  زخم هــای او را بســت. ســپس او را ســوار ب
او  از  و  بــرد  نزدیکــی  آن  بــه مســافرخانه ای در  کــرد، 

مراقبــت و پرســتاری کــرد.
روز بعــد مقــداری پــول بــه مســئول مســافرخانه داد و از 

او خواســت تــا از مــرد زخمــی پرســتاری کنــد.
ــم دینــی پرســید:  ــن داســتان، عیســی از معل بعــد از ای
حــال بــه نظــر تــو کــدام یکــی از ایــن مــردان همســایه ی 

مــرد زخمــی بــود؟ 
او پاسخ داد: مردی که به مرد زخمی کمک کرد.
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عیسی گفت: پس تو هم همین کار را انجام بده."
بــه  را  َــل  َمث ایــن  عیســی  دهیــد  توضیــح  بچه هــا  بــه 
کســانی می گفــت کــه فکــر می کردنــد همســایه آن هــا 
فقــط دوســت آن هاســت و یــا کســانی کــه بــه آن هــا 
نزدیــک هســتند. امــا منظــور عیســی از همســایه همــه 
ــا حتــی  افــرادی اســت کــه مــا آن هــا را می شناســیم و ی

نمی شناســیم. 
عیســی از مــا می خواهــد مــا همــه مــردم را محبت کنیم. 
نــه فقــط افــرادی کــه مــا را دوســت دارنــد و یــا بــه مــا 

نزدیــک هســتند.

نتیجه گیری
َــل   َمث در  کــه  همانطــور  دهیــد  توضیــح  بچه هــا  بــه 
امــروز شــنیدیم، عیســی از مــا می خواهــد کــه نــه تنهــا 
دوســتان خــود، بلکــه همــه ی مــردم حتــی کســانی کــه 
بــا مــا موافــق نیســتند را ماننــد خودمــان دوســت داشــته 

باشــیم و محبــت کنیــم.
پــس همســایه ی مــا فقــط دوســتان و یــا کســانی کــه در 
اطــراف مــا زندگــی می کننــد نیســتند، بلکــه بــه عــاوه 
آن هــا، افــرادی کــه بــا مــا موافــق نیســتند و یــا بــه مــا آزار 

می رســانند نیــز همســایه ی مــا هســتند.

تأمل و تعمق، دعا و پرستش
شــما  موافــق  کــه  کســانی  بــه  می توانیــد  شــما  آیــا 

کنیــد؟  محبــت  نیســتند، 
لحظاتــی ســکوت کنیــد و اجــازه دهیــد بچه هــا فکــر 

کننــد. 
همگــی باهــم دعــا کنیــد و از بچه هــا بخواهیــد دســت 
خــود را روی قلب شــان بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار 

کننــد:
ــد خــودم  ــدا مــن می خواهــم همســایه ام را مانن "خداون

محبــت کنــم"
ســرود پرستشــی "بــا شــادی و حمــد و پرســتش بــه 	 

پیــش رویم"

کارگاه اجرایی
ایده اول:

"آیه حفظی"

ویدیــو زیــر را بــرای بچه هــا پخــش کنیــد و از بچه هــا 
بخواهیــد  آیــه مرقــس ۱۲: ۳۰-۳۱ را بــا حــرکاتِ آن حفــظ 

کننــد.
لینک ویدیو	 

ایده دوم:
"دفتر داستان من"

زمان: ۱۰ دقیقه
وسایل مورد نیاز: دفتر و مدادرنگی

توضیحات: 
ــی کــه جلســه گذشــته  ــد در دفترهای از بچه هــا بخواهی
درســت کــرده بودنــد، اســتعداد خــاص خــود و نکتــه ای 
َــل امــروز یــاد گرفتنــد را یادداشــت و یــا نقاشــی  کــه از َمث

کنند.
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	 

پروژه
از  یکــی  بــه  پیــش رو،  هفتــه  در  بخواهیــد  بچه هــا  از 
دوستان خود در مدرسه و یا ... که قبا نمی توانستند 
بــا او ارتبــاط برقــرار کننــد، صحبــت کننــد و او را محبــت 

کننــد.
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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=RgfDfY_Cjik&list=PLR8YAgFwRq9fAyxcOqBRnBXBVyH_90gov&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y-XcyV9rwwY

