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آیات کلیدی: کتاب استر 

هــدف: بچه هــا در ایــن جلســه می آموزنــد کــه تنهــا بــه فکــر خــود نباشــند و بــا محبــت 
بــه نیــاز دیگــران نیــز بیندیشــند.

زمــان :  ۲۰- ۳۰ دقیقــه )از قبــل بــا همکاران تــان تمریــن کنیــد و مطمئــن شــوید کــه 
بیشــتر از زمــان جلســه طــول نمی کشــد(
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مقدمه )۱۰ دقیقه(

از بچه هــا بپرســید آیــا آیــه و قــول هفتــه گذشــته را بیــاد می آورنــد؟ از آنهــا بخواهیــد از 
تجربیاتــی کــه در طــی هفتــه گذشــته داشــته اند صحبــت کننــد.

از بچه هــا بپرســید آیــا پــروژه هفتــه گذشــته خــود را انجــام داده و بــا خــود آورده انــد؟ از 
آنهــا بخواهیــد پــروژه خــود را بــه یکدیگــر نشــان دهنــد.

تعلیم )۱۰  دقیقه(

بــه بچه هــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه کتاب مقــدس بــه مــا یــاد می دهــد، مــا نبایــد 
تنهــا بــه فکــر خودمــان باشــیم و بایــد بــه دیگــران نیــز توجــه کنیــم و بــه فکــر دوســتان 
و خانــواده و اطرافیانمــان نیــز باشــیم. امــروز در مــورد شــخصی صحبــت می کنیــم کــه 
تنهــا بــه فکــر امنیــت خــود نبــود بلکــه بــه فکــر دوســتان، قــوم و خویــش خــود بــود و بــه 

آنهــا کمــک کــرد.

داستان استر را کوتاه کرده و برای بچه ها تعریف کنید.

)نکات تعلیمی که در کتاب مقدس آموزشی کودکان وجود دارد تنها به شجاعت استر اشاره شده 
که آن مبحثی دیگر است و قرار نیست در این قسمت توضیح داده شود. شما می توانید فقط از 

عکس های این کتاب برای توضیح داستان استر استفاده کنید.(

به نکات زیر در داستان خود اشاره کنید.
اســتر دختــری پناهنــده بــود )پناهنــده یعنــی کســی کــه به خاطــر مشــکالت کشــور  ⏺

خــود بــه کشــور دیگــری مهاجــرت می کنــد و پنــاه می بــرد.(
استر با عموی خود به نام مردخای در ایران زندگی می کرد. ⏺
پادشــاه ایــران بــا اســتر ازدواج کــرد و او ملکــه ایــران یعنــی همســر پادشــاه شــد.  ⏺

)بنابرایــن او زندگــی مرفــه و خوبــی داشــت و در امنیــت زندگــی می کــرد.(

دوستان و قوم و خویش استر در خطر بودند. ⏺
اســتر بایــد تصمیــم می گرفــت کــه یــا بــه دوســتان خــودش توجــه نکنــد و بــه  ⏺

زندگــی راحــت خــود ادامــه دهــد و یــا بــا پادشــاه در مــورد قــوم و خویــش و دوســتان 
خــود صحبــت کــرده، آنهــا را نجــات دهــد. ولــی ممکــن بــود پادشــاه از دســت اســتر 

هــم عصبانــی شــده و جــان اســتر هــم بــه خطــر بی افتــد.
اســتر تصمیــم گرفــت کــه به خاطــر دوســتان و قــوم و خویشــش بــا پادشــاه صحبت  ⏺

کنــد و جــان آنهــا را از خطــر نجــات دهــد. 

کاربرد )۵ دقیقه(

از بچه ها بپرسید:
ما امروز چه تصمیماتی برای کمک کردن به دوستانمان می توانیم بگیریم؟

بــا اســتفاده از جــواب بچه هــا بــه آنهــا توضیــح دهیــد کــه خــدا از مــا می خواهــد کــه تنهــا 
بــه فکــر خــود نباشــیم و  بــه فکــر دیگــران و کمــک کــردن بــه آنهــا نیــز باشــیم، ماننــد 

اســتر کــه به خاطــر دیگــران رفــت و بــا پادشــاه صحبــت کــرد.
ــاد  از بچه هــا بخواهیــد قولــی کــه هفتــه گذشــته بــه یکدیگــر و بــه خــدا دادنــد را بــه ی

بیاورنــد و چنــد نفــر از آنهــا آیــه را بگوینــد.

جعبه مدادرنگی محبت
بــه بچه هــا توضیــح دهیــد کــه هفتــه گذشــته و امــروز بــا هــم در مــورد محبتــی کــه بــه 
ــادآوری کنیــد کــه مدادرنگــی غیرخــواه  ــاد گرفتیــم. بــه بچه هــا ی فکــر دیگــران اســت ی

مــداد زرد اســت. 
از آنهــا بخواهیــد پــروژه ای کــه هفتــه گذشــته انجــام داده انــد را بیاورنــد و باهــم بــا 

کننــد. رنــگ  محبــت  مدادرنگی هــای  از  اســتفاده 

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

https://youtu.be/kmsZazNyXUg

