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سخنی با مربی
خردساالندرایندرسنامه،بهارزشواهمیتحضورعیسیدرزندگیهایشانپیمیبرند.بسیار
مهماستکهاینرابدانندکهعیسینهتنهادرگذشتهناجیماشدوبخاطرعشقیکهبهماداشت
فداشد،بلکهامروزهممثلیکقهرمانهمیشهدرزندگیهایمانحضورداردوبچههامیتوانندبه

عیسیتکیهکنندواینرابدانندکهعیسیمحافظآنهااست.

آمادگی برای ورود به داستان
" او برخواسته است " 

زمان:۵-۷دقیقه

وسایل مورد نیاز:

نوارچسب)ویانخ،کامواویاهرچیزیکهبتوانبااستفادهازانیکخطمرزیایجادکرد.(	

توضیح: یکتکهنواربلندرارویزمینقراردهیدتامحلبازیبهدوقسمتتقسیمشود.سمت
راستخطرابهعنوان"داخلمقبره"وسمتدیگرنواررابهعنوان"خارجازقبر"مشخصکنید.
ازبچههابخواهیددرحالیکهدرسمت"داخل شمابهعنوانگرداندهبازیدرکناریبیاستیدو
قبر"خطایستادهاند،روبرویشماباشند.وقتی"داخلمقبره"ویا"داخل"و"بیرونازمقبره"ویا
"بیرون"راصدامیزنید،بچههابایدبهسمتیکهشماصداکردهایدبپرند.اگراصالنتوانندبپرند،یا
بهسمتاشتباهبپرند،ازبازیبیرونمیروند.باافزایشسرعت،وچندینبارصدازدنیکطرف،
آنرابهچالشبیشتریتبدیلکنید.معلممیتواندبااشارهبهیکطرفدرحالیکهطرفدیگررا

صدامیکند،آنرادشوارترکند.آخرینکودکباقیماندهدربازیبرندهاینبازیاست.

وارد شدن به دنیای کتاب مقدس: 
زمان:۱۰-۱۵دقیقه

در ابتدا از بچه ها سوال کنید که: به نظر شما قوی ترین شخص چه کسی است؟ و اجازه دهید بچه ها 
هر کدام پاسخ دهند. برای آن ها توضیح دهید که شاید به نظرما، پدر و مادرمان، دوستمان یا حتی 
شخصیت های کارتونی مثل: بتمن، سوپرمن و...قوی ترین باشند. اما یک شخص دیگری هم است 
که از همه حتی از والدین ما هم قوی تر است. او کار خیلی بزرگی انجام داد که تا به حال هیچکس 

نتوانسته آن را انجام بدهد. می خواهیم برویم به کتاب مقدس و ببینیم این شخص کیست؟ 

برای بچه ها یوحنا ۲۰: ۱۹- ۲۲ را بخوانید.

خالصه آیات: " بعد از اینکه عیسی مرد و بدن او را داخل آرامگاه گذاشتند، یک روز که شاگردهای 
عیسی دور هم جمع شده بودند و درها را از ترس یهودی ها که نکند بیایند و آن ها را هم دستگیر 
کنند، قفل کرده بودند، ناگهان عیسی آمد و در میان آن ها ایستاد و گفت: سالم بر شما بعد گفت: 

روح القدس را بیابید. 



پس متوجه شدیم که آن شخص عیسی است. او مرده بود اما زنده شد. چقدر شگفت انگیز! عیسی 
مسیح خیلی کارهای بزرگی برای ما انجام داد. مثال: مرده را زنده کرد، کور را بینا کرد، شخصی که 
لنگ بود و نمی توانست راه برود را شفا داد و خودش هم بخاطر ما بر روی صلیب رفت و بعد از سه 

روز زنده شد.

است.  قهرمان  یک  مسیح  عیسی  می دهد.  انجام  بزرگی  کارهای  هم  هنوز  و  است  زنده  عیسی 
بزرگ ترین قهرمان زندگی های ما. از بچه ها بپرسید که عیسی چه کارها و معجزاتی در زندگی هایشان 
انجام داده و اجازه دهید هرکدام از بچه ها که دوست داشت، برای بقیه تعریف کند و شما هم این 

قسمت را با تعریف یکی از تجربیات معجزه عیسی در زندگیتان به پایان برسانید.

نتیجه گیری: 
حاالکهمتوجهشدیمامروزهمهماعیسیمسیحراکهکارهایبزرگیانجامدادهوبخاطرمامردو
دوبارهزندهشدرادرزندگیهایمانداریمواومیتواندبزرگترینقهرمانماباشد،پسالزمنیست
ازچیزیبترسیم،چونمیدانیمکهعیسیمسیحقویوزندهاستوهمیشهودرهمه مادیگر
دعا سریع میتوانیم ترسیدیم ما که افتاد اگراتفاقی و میکند. فکر ما به و است ما مراقب جا
کنیموباعیسیمسیححرفبزنیموبهاوبگوییمکهچهاتفاقیبرایماافتادکهترسیدیم.بعد
بهتک ازبچههابخواهیدتک و بیاورید آشغال برایمثالیکسطل بریزیم رادور ترسهایمان
بیایندوترسهایشانراداخلسطلبیاندازندودرانتهاکیسهزبالهراببندیدوبهبیرونبیاندازید.

کارگاه اجرایی:
ازبچههابخواهیدبایستند،چشمانشانراببندند.یکدستشانراباالببرندودستدیگرخودرابرروی

قلبشانبگذارندوبههمراهشمادعایزیررابهخداونداعالمکنند.
"عیسیمسیحازتوممنونمکهآنقدرمرادوستداشتیکهبخاطرمنخودترافداکردی.ممنونمکه
همیشهودرهرلحظهودرهرجاکنارمیومراقبمنهستی.توقهرمانزندگیمنهستی،پسازهیچ

چیزینمیترسم."

آیه حفظی :
بچههاآیهباالرابیاموزندوحفظکنندوبرایجلسهبعدآمادهباشند.

“زیرا روحی که خدا به ما بخشیده ) روح القدوس(، نه 
روح ترس، بلکه روح قّوت و محبت و انضباط است.”

۲تیموتائوس۷:۱



