


گروه سنی ۴- ۷ سال 

آیات کلیدی: پیدایش 37: 1-36 و پیدایش 45: 1- 15

هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه  یکدیگــر را ببخشــند و بــا ایــن بخشــش 
یکدیگــر را محبــت  کننــد.

زمــان :  زمــان ۲۰- ۳۰ دقیقــه )از قبــل بــا همکاران تــان تمریــن کنیــد و مطمئــن شــوید 
کــه بیشــتر از زمــان جلســه طــول نمی کشــد(

درس نهم بخش دوم
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سخنی با معلم:

در ایــن جلســه بچه هــا بــا شــنیدن داســتان یوســف کــه چطــور توانســت برادرانــش را 
ببخشــد می آموزنــد کــه افــرادی در کتاب مقــدس نیــز هســتند کــه بــه دلیــل اشــتباهات 
دیگــران قلب شــان تلــخ شــده امــا اجــازه ندادنــد ایــن تلخــی در دل شــان باقــی بمانــد و 

کســانی کــه باعــث ایــن تلخــی شــده اند را بخشــیده اند.
از هفتــه قبــل بــا والدیــن بچه هــا هماهنــگ کنیــد تــا یــک خوراکــی تلــخ ماننــد: شــکالت 
تلــخ، زنجبیــل، و یــا هــر خوراکــی تلخــی کــه خودشــان مدنظــر دارنــد را تهیــه کننــد. 
همچنیــن از والدیــن بچه هــا بخواهیــد در کنــار ایــن خوراکــی تلــخ، یــک شــکالت شــیرین 
ــه کــرده و بچه هــا هــر دوی  ــه بچه هــا اســت را تهی و خوراکــی شــیرینی کــه مــورد عالق

ایــن خوراکی هــا را بــا خــود بــه کالس بیاورنــد. 
)لطفا به حساسیت بدنی و جسمی بچه ها توجه کنید و با در نظر گرفتن سالمتی آن ها پیشنهادات 

خوراکی را به والدین بدهید(

مقدمه )10 دقیقه(

بــا بچه هــا ســالم و احوال پرســی کنیــد. از آن هــا بخواهیــد بــه دوستان شــان نیــز ســالم 
کنند.

ــه طــور  ــا دو نفــر از آن هــا داســتان نارنجــی و تیغ تیغــی را ب ــد یــک ی از بچه هــا بخواهی
خالصــه تعریــف کننــد.

از آن ها بپرسید آیا به یاد دارند نارنجی چطور توانست تیغ تیغی را ببخشد؟
بعــد از اینکــه بچه هــا جــواب دادنــد بــه آن هــا توضیــح دهیــد بــا اشــتباهی کــه تیغ تیغــی 
انجــام داده بــود رابطــه بیــن آن هــا خــراب شــده بــود و دل نارنجــی نســبت بــه تیغ تیغــی 
ــا بخشــیدن تیغ تیغــی توســط نارنجــی آن تلخــی از دل نارنجــی  تلــخ شــده بــود. امــا ب

بیــرون رفــت و  آن هــا بــاز دوســتانی خــوب بــرای هــم شــدند. 

تعلیم )۱۰  دقیقه(

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه افــرادی هــم در کتا ب مقــدس هســتند کــه اتفاقــات بــدی 
ــا  ــد و ب ــد تلخــی در دل شــان باقــی بمان ــود امــا آن هــا اجــازه ندادن برایشــان رخ داده ب
بخشــش ایــن تلخــی را در دل خــود از بیــن بــرده بودنــد. یکــی از ایــن شــخصیت ها 

یوســف اســت.
داســتان یوســف را از کتــاب پیدایــش 37: 1-36 و پیدایــش 45: 1- 15 خالصــه کــرده و 

بــرای بچه هــا تعریــف کنیــد. 
)در این داستان تمرکز اصلی را بر روی موضوع بخشیدن برادران یوسف توسط یوسف بگذارید و از 

تعریف موضوعات دیگر در این داستان خودداری کنید(
از نکات زیر می توانید در تعریف این داستان استفاده کنید.

یوسف پسر کوچکی بود که دوازده برادر داشت. ⏺
پــدر یوســف او را خیلــی دوســت داشــت و یــک روز بــرای او یــک پیراهــن زیبــا  ⏺

دوخــت.
بــرادران یوســف بــه یوســف حســادت کردنــد و از ایــن کــه پــدرش بــرای او لبــاس  ⏺

زیبایــی دوختــه بــود عصبانــی بودنــد.
یــک روز در حالــی کــه بــرادران یوســف بــه چرانــدن گوســفندان در صحــرا مشــغول  ⏺

بودنــد، پــدر یوســف از او خواســت تــا او بــه صحــرا بــرود تــا مطمئــن شــود بــرای 
برادرانــش مشــکلی پیــش نیامــده باشــد.

ــه داخــل  ⏺ ــا او را ب ــد نقشــه کشــیدند ت ــرادران یوســف وقتــی او را از راه دور دیدن ب
چاهــی انداختــه و بــه پدرشــان بگوینــد کــه او مــرده اســت.

در همــان زمــان افــراد ثروتمنــدی از آنجــا عبــور می کردنــد. یکــی از بــرادران یوســف  ⏺
پیشــنهاد داد که یوســف را به آن افراد بفروشــند. 

بــرادران یوســف می خواســتند بــا ایــن کار بــرای همیشــه از دســت یوســف راحــت  ⏺
شــوند. 

بــه ایــن ترتیــب یوســف بــه آن افــراد فروختــه شــد و بــا آن هــا بــه شــهر دیگــری بــه  ⏺
اســم مصــر رفــت.

سال ها گذشت. یوسف مردی مهم در مصر شد.  ⏺
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یــک روز بــرادران یوســف کــه در مشــکل بودنــد بــرای گرفتــن کمــک بــه مصــر  ⏺
آمدنــد.

زمانــی کــه یوســف برادرانــش را دیــد بــه یــاد ســال هایی افتــاد کــه از پــدرش دور  ⏺
بــود. او بــاز دلشکســته و ناراحــت شــد.

از کار خــود  ⏺ بــرادران یوســف کــه  بــه برادرانــش معرفــی کــرد.  را  یوســف خــود 
خواســتند. معــذرت   او  از  بودنــد،  پشــیمان 

قلــب یوســف از کاری کــه برادرانــش در حــق او کــرده بودنــد تلــخ شــده بــود امــا  ⏺
تصمیــم گرفــت آن هــا را ببخشــد تــا ایــن تلخــی از قلبــش بیــرون رود و بتوانــد 

دوبــاره پــدرش را ببینــد و بــا خانــواده اش زندگــی کنــد.

کاربرد )۵ دقیقه(

از بچه هــا بپرســید اگــر آن هــا جــای یوســف بودنــد چــه کاری انجــام می دادنــد؟ اجــازه 
دهیــد بچه هــا آزادانــه نظــر خــود را بگوینــد.

از بچه هــا بخواهیــد یــک مقــدار از خوراکــی تلخــی کــه بــه همــراه دارنــد را بخورنــد. از 
آن هــا بپرســید کــه چــه مــزه ای را در دهــان خــود احســاس می کننــد؟ 

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد اگــر مــا اشــتباهات کســی را در دل مــان نگــه داریــم و دیگــران 
را نبخشــیم، ایــن نبخشــیدن قلــب مــا را تلــخ می کنــد.

حــاال یــک مقــدار از شــکالت و یــا خوراکــی شــیرین خــود بخورنــد. در حالــی کــه بچه هــا 
مشــغول بــه خــوردن هســتند بــه آن هــا توضیــح دهیــد کــه چطــور بخشــیدن دیگــران 
شــیرینی را وارد قلــب مــا می کنــد و تمــام آن تلخی هــا را از بیــن می بــرد. بــه یــاد داشــته 
باشــیم کــه همیشــه قلــب خــود را از تلخی هــا پــاک کنیــم و اجــازه ندهیــم نبخشــیدن 

دیگــران قلــب مــا را تلــخ کنــد.
از بچه هــا بخواهیــد اگــر تلخــی را در دل خــود بــه یــاد آورده انــد همیــن حــاال دســت خــود 

را روی قلب شــان بگذارنــد و شــما بــرای آن هــا دعــا کنیــد.
بچه هــا می تواننــد ادامــه خوراکــی خــود را بخورنــد و نقاشــی های هفتــه گذشــته خــود 

را بــه دوستان شــان نشــان دهنــد.

در این فاصله می توانید سرود پرستشی »محبت« را پخش کنید.
سرود پرستشی محبت محبت ⏺

https://youtu.be/kmsZazNyXUg

