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خدمات آموزشی کتاب مقدس

تحت شامره  ۱۰۹۶۱۵۷امور خیرخواهانه و نیکوکاری در بریتانیا ثبت گردیده است

هدف
بــه شــا خدمــت کنیــم تــا بدیگــران خدمــت کنیــد؛ بواســطه تولیــدی کــه کاربــرد جهانــی داشــته؛ بواســطه دروس پیاپــی کتــاب مقــدس کــه تعلیــم کالم
خــدا را بــرای نســل حــارض و بعــدی قــادر ســازد.
چشم انداز
بــا تســهیل و تــدارک بــرای تولیــد مراجــع آموزشــی کتــاب مقــدس در بســیاری از زبانهــا ؛ بواســطه وســایل ارتباطــی مختلــف ،بــا همیــاری دیگــران کــه
ارزش هــای اصلــی مــا را بــه مشــارکت بگذارنــد.

اطالعات کلی
خدمات آموزشی کتاب مقدس چه می کند- :
خدمــات آموزشــی کتــاب مقــدس (خــاک)“ ،وقــت کتــاب مقــدس”“ ،زندگــی تــازه” و “خوشــه چینــان” را در قالــب دروس کتــاب مقــدس تدویــن و منتــر
منــوده و از مــدارس پســتی کتــاب مقــدس و نهادهــای مشــابه بــا دروس (خــاک) در بریتانیــا و خــارج بواســطه مالقــات ،شــبکه ســازی ،مشــاوره و آمــوزش
حامیــت و پشــتیبانی بعمــل مــی آورد .در حــال حــارض (خــاک) بواســطه همیــاری بــا گروههایــی در کشــورهای دیگــر کــه بواســطه ترجمــه ،طراحــی،
انتشــارات و توزیــع دروس دخیــل هســتند مشــارکت دارد .دروس بایســتی بطــور رایــگان در دســرس متامــی دانــش آمــوزان قــرار گیــرد.
دروس وقــت کتــاب مقــدس بــرای اولیــن بــار در جنــوب ایرلنــد و بیــش از  ۵۰ســال پیــش مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .خدمــات آموزشــی کتــاب مقــدس
مســئولیت رسدبیــری دروس وقــت کتــاب مقــدس بــه زبــان انگلیســی و همــه زبانهــای خارجــی را بعهــده دارد .دروس وقــت کتــاب مقــدس معمــوال در
قطــع و ســایز  4Aچــاپ میشــود کــه در برخــی نواحــی دانــش آمــوزان را قــادر مــی ســازد تــا هــر چهــار هفتــه دروس را بــرای تصحیــح و منــره گــذاری
بــه مرکــز مدرســه کتــاب مقــدس عــودت دهنــد .بــا تشــکر از ( EHCجنبــش احیــا و بیــداری) در بلفاســت کــه اخیــرا ً دروس رای بــرای شــش مــاه در ســایز
 5Aبــه چــاپ رســانده انــد کــه اســتفاده آن در کلیســاها و مــدارس بســیار آســانرت شــده اســت مخصوصـاً در جاهایــی کــه سیســتم پســتی کارا و مفیــدی
وجــود نــدارد.
دروس خــاک منحــر بفــرد هســتند بطوریکــه بــرای مطالعــه در خانــه یــا گــروه (کلیســا  /مدرســه) تــدارک دیــده شــده در پــی یــک ریــز دروس برنامــه
ریــزی شــده کــه بــه دانــش آمــوزان اجــازه مــی دهــد کــه مطالعــات خــود را قریــب بــه  ۲۰ســال ادامــه دهنــد .پنــج ســطح از دروس بــراب گروههــای ســنی
خــاص موجــود اســت از جملــه پیــش دبســتانی ،گــروه ســنی  ۷ ‐ ۵ســال ۱۰‐ ۸ ،ســال ۱۶ ‐ ۱۴ ،ســال .بــرای هــر گــروه ســنی ســه ســال ریــز دروس وجــود
دارد (صفحــه  ۴را ببینیــد) .گروههــای ســنی بــر اســاس تواناییهــا میتوانــد گوناکــون باشــد .مراجــع درســی وقــت کتــاب مقــدس بــه کــودکان فرصتــی داده
تــا کالم خــدا را مطالعــه کننــد ،داســتانهای کتــاب مقــدس را یــاد بگیرنــد و بــا چالشــهایی در ارتبــاط بــا انجیــل در زندگــی خویــش روبــرو شــوند.
دروس قابــل چــاپ بــه زبــان انگلیســی در وبســایت  com.besweb.wwwو یــا از طریــق منشــی امــور بیــن امللــل در دســرس مــی باشــد .دروس فــوق
همچنیــن در زبانهــای دیگــر از روی وبســایت موجــود اســت BES .اســنادی دارد کــه بــرای شــا مفیــد خواهــد بــود چنانچــه بخواهیــد مشــارکت بــا مــا را
در مــد نظــر قــرار دهیــد کــه ایــن اســناد نیــز بــر روی وبســایت قــرار دارد.

میس است
مکاتبه و متاس با  BESاز طریق های زیر ّ
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دستورالعمل هایی برای معلامن

در اصــل و در ابتــدا دروس وقــت کتــاب مقــدس تدویــن گردیــد تــا از طریــق سیســتم پســتی بــا یــک مرکــز مدرســه کتــاب مقــدس مــورد اســتفاده ق ـرار
گیــرد ولــی دروس بطــور فزاینــده در جاهایــی کــه سیســتم پســتی قابــل اعتــاد نبــوده و یــا وجــود نداشــتند مخصوصـاً در کلیســا هــا و مــدارس در آفریقــا،
هنــد و دیگــر مکانهــا مــورد اســتفاده قـرار گرفتــه بــود .دســتور العمــل بـرای معلــان بـرای کســانی کــه دروس وقــت کتــاب مقــدس را مــی گذراننــد ،بـرای
چنیــن موقعیــت هایــی تدویــن گردیــد .دســتور العمــل بـرای معلــان در ایــن کتابچــه بـرای اســتفاده در ســطح  ۳و  ۴کــه در ســنین تقریبــی  ۱۶-۱۱ســال
اســت تدویــن شــده اســت.
هــر راهنــای آموزشــی از هــان مرجعــی تبعیــت میکــرد کــه در دروس وقــت کتــاب مقــدس بــکار گرفتــه شــده بــود .دروس وقــت کتــاب مقــدس و
دســتورالعمل هــا طراحــی شــده انــد تــا بــر اســاس هفتگــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .دروس آوریــل بطــور خــاص بــه عیــد پــاک مرتبــط هســتند و
دروس دســامرب بــه کریســمس مرتبــط مــی باشــند.
دروس خــاک منحــر بفــرد هســتند بطوریکــه بــرای مطالعــه در خانــه یــا گــروه (کلیســا  /مدرســه) تــدارک دیــده شــده در پــی یــک ریــز دروس برنامــه
ریــزی شــده کــه بــه دانــش آمــوزان اجــازه مــی دهــد کــه مطالعــات خــود را قریــب بــه  ۲۰ســال ادامــه دهنــد .پنــج ســطح از دروس بــراب گروههــای ســنی
خــاص موجــود اســت از جملــه پیــش دبســتانی ،گــروه ســنی  ۷ ‐ ۵ســال ۱۰‐ ۸ ،ســال ۱۶ ‐ ۱۴ ،ســال.
اگــر بطــور دلخــواه کتابچــه اســتفاده شــود در پایــان هــر گزیــده کتابچــه هــا جمــع آوری و ارزشــیابی مــی شــود .مــا متوجــه شــده ایــم کــه در بســیاری از
مواقــع چنیــن شــیوه ای غیــر ممکــن اســت .از ایــن رو در کالســهای درس ایــن روس مــی توانــد بیــن دانــش آمــوزان توزیــع شــده و معلــم و یــا راهنــا بــه
تدریــس مــی پردازنــد و دانــش آمــوزان دروس دوســتان خــود را ارزشــیابی و منــره گــذاری مــی کننــد .در آخــر و پشــت کتــاب جایــی بــرای منــره گــذاری
بــرای هــر مــاه درس تعبیــه شــده کــه میتوانــد جــدا شــده و بــا درج درصــد منــره ای کــه دانــش آمــوز بــرای دروس شــش ماهــه اخــذ کــرده بــه او ارائــه
شــود.

آماده سازی و تدارک برای معلامن

مــا منیخواهیــم شــیوه تدریــس را بــه شــا تجویــز کنیــم و جایــی بــرای معلــان نگذاریــم تــا نتواننــد شــیوه خــود را بــا ایــده هــا و ابتــکارات خــود تطبیــق
دهنــد .ایــن مطالــب پیشــنهاداتی هســتند کــه میتواننــد بــرای مرجــع وقــت کتــاب مقــدس مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد:
• بــا داســتان خــود را آشــنا کنیــد – معلــان بایــد تــا جــای ممکــن خــود را بــا داســتان کتــاب مقــدس و همچنیــن بــا درس وقــت کتــاب مقــدس کــه
ضمیمــه و همــراه آن اســت آشــنا کننــد .بطــور مطلــوب ،درس وقــت کتــاب مقــدس مــی توانــد توســط معلــم قبــل از درس تکمیــل شــود .راهنامهــا
و دســتور العمــل هــا بــرای هــر درس نیــز بایــد بعنــوان برنامــه ریــزی کمکــی بــرای دروس بدقــت مــورد توجــه و بررســی قــرار گیرنــد.
• دروس بایــد فهمیــده شــده تــا فــرا گرفتــه شــوند – در بــاالی هــر برنامــه درســی لغاتــی را مالحظــه خواهیــد کــرد "مــا یــاد مــی گیریــم کــه" ،ادامــه
خواهــد یافــت بــا دو هــدف یــاد بگیریــد کــه امیدواریــم کــودکان پــس از شــنیدن بــه گفتــار معلــم آنــرا فهمیــده و درس وقــت کتــاب مقــدس را
تکمیــل کننــد .اولیــن هــرف یــاد بگیریــد بــه دانــش در بــاره داســتان مربــوط اســت در حالیکــه دومیــن هــدف تشــویق کــودکان بــه تفکــر در بــاره
دانــش ،بــکار بــردن آن و واکنــش نشــان دادن بــه آن اســت .ایــن هدفهــای فراگیــری بیــان دقیقــی از مفاهیــم  /حقیقــت اصلــی اســت کــه در درس
تعلیــم داده شــده و معلــان مــی تواننــداز آنهــا بــرای ارزیابــی شــخصی آمــوزش دادن و یــاد بگیریــد کــه رخ داده بــکار گیرنــد.
• معرفــی کنیــد – همــه دروس را بــا تجربــه ای کــه کــودکان در موقعیــت خــود دارنــد ،آغــاز مــی کنیــم .مــا شــیوه هــای گوناگونــی را پیشــنهاد
کــرده ایــم کــه مــی توانــد بــرای معرفــی داســتان اســتفاده شــود تــا بچــه هــا قــادر بــه فعالیــت درون گروهــی شــده و نکتــه آغازیــن داســتان را
مــورد بحــث و گفتگــو قــرار دهنــد
• تعلیــم بدهیــد – نقــاط کلیــدی داســتان داده شــده اســت .امیــد داریــم کــه مجبــور نباشــند تــا بــه اینهــا اشــاره کننــد زمانیکــه در واقــع داســتان
را نقــل مــی کننــد بلکــه بــا داســتان آشــنا شــده و بتواننــد آنــرا بــه شــیوه ای جالــب و الهــام گزیــده تعلیــم بدهنــد .معلــم از دانــش آمــوز انتظــار
خواهــد داشــت تــا دروس اصلــی را از داســتان درک کــرده و بــه آنــان کمــک کــرده تــا واکنــش آنــان را از فراگیــری داســتان بفهمــد .بطــور مقتضــی
تــاش کــرده ایــم تــا برخــی توضیحــات را در داســتان گویــی بــا هــم بیامیزیــم .ایــن مطالــب همیشــه بصــورت ایتالیــک آورده شــده اســت.
• فــرا بگیریــد -در هریــک از داســتان هــا آیــه کلیــدی ضمیمــه شــده اســت .در برخــی مواقــع دو آیــه کلیــدی آورده شــده اســت ،از ایــرو آیــه
کلیــدی دیگــری اضافــه شــده اســت تــا بــرای فراگیــری کــودکان آســان تــر باشــد .امیدواریــم کــه کــودکان بتواننــد آیــه هــای کلیــدی را فــرا گرفتــه
و تــا جــای ممکــن بــه آنــان یــادآوری شــده تــا اینکــه رشوع بــه ایجــاد دانــش آیــات کلیــدی کتــاب مقــدس بنامینــد.
• آنــرا کامــل کنیــد -در وضعیــت مدرســه از توانایــی هــای کــودکان بــرای تکمیــل پرسشــنامه و میــزان پشــتیبانی مــورد نیــاز معلــم آگاه خواهیــد
شــد .بــرای برخــی ،الزامــی خواهــد بــود کــه معلــم از روی مــن درس را بخوانــد در حالــی کــه بچــه هــا آنــرا همچــون روایــت کــه یــک راوی نقــل
مــی کنــد دنبــال کننــد.
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•
•
•
•

کــودکان دیگــر ممکــن اســت قــادر باشــند تــا مــن را بطــور مســتقل بخواننــد .در هــر مــورد ،ایــده ای مــی توانــد توجــه بچــه هــا را بــه آمــوزه ای
خــاص در ارتبــاط بــا ســوالها جلــب منایــد .اگــر شــا درس وقــت کتــاب مقــدس را در محیطــی خــارج از مدرســه بــکار بربیــد ،اهمیــت دارد تــا بــا
حضــور خــود کمــک کنیــم تــا درس بعنــوان کار ســخت یــا آزمــون گــان نشــود .شــیوه تدریــس بایــد لــذت گزیــده و ترغیــب کننــده و ســتودنی
باشــد در حالیکــه کار بــر روی تکالیــف مهــم مــی باشــد.
مرور کنید :در هر کجا که ممکن بوده امتحان یا منایشی را برای کمک آموزشی بعنوان بازنگری پیشنهاد کرده ایم.
آنـرا در زندگــی بــکار ببندیــد :ایــن بخــش عنــوان را در بــر مــی گیــرد ،چگونــه ایــن درس مــا را بــه تــاش فکــر ترغیــب مــی کنــد ،و نیــز چنــد پیشــنهاد
کار گروهــی و پاســخهای افـراد بــه چالشــهای درس را در بــر مــی گیــرد.
آنــرا بخاطــر بســپارید – چنیــن پیشــنهاد کــرده ایــم تــا هــر قــدر کــه ممکــن باشــد ،آزمونهــای کوچــک یــا کارهــای کمکــی بــه منظــور فراگیــری
بعنــوان ابزارهایــی باشــد کــه گویــی داســتان بــا آن بازنگــری مــی شــود.
آنــرا نشــان بدهیــد – از شــا سپاســگزار خواهیــم بــود کــه در برخــی مــوارد از ابزارهــای رســانه ای تصویــری اســتفاده شــود گرچــه بدســت
آوردن رســانه هــای تصویــری مشــکل اســت ولــی هرجایــی کــه ممکــن اســت اهمیــت دارد تــا بــا مترکــز بــر تصاویــر یــا اشــیاء بــرای کمــک
بــه درک داســتان اســتفاده شــود .تصاویــر کمــک آموزشــی بــرای نقــل داســتان هــا کمــک بزرگــی مــی توانــد باشــد .هــر کجــا کــه مناســب
و مقتضــی باشــد در هــر درس در بــاره عکســها از طریــق وبســایت زیــر اطالعاتــی داده شــده اســت کــه تصاویــر قابــل دانلــود مــی باشــد:
www.freebibleimages.org
مرجع دیگری از موارد برصی از طریق زیر قابل دریافت می باشدEikon Bible Art - info@eikonbibleart.com :
ولــی عکــس هــا بایــد خریــداری شــود .در جایــی کــه ماشــین فتوکپــی موجــود باشــد بعضــی از عکســهای وقــت کتــاب مقــدس مــی توانــد بــزرگ
شــود ،رنگــی شــود و بــرای آمــوزش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

آموزش آیه کلیدی
 )١آیــه مــی توانــد روی یــک برگــه نوشــته شــود یــا بــر روی تختــه کالس بــا لغــات مختلــف و بعــد لغــات آیــه یــک بــه یــک پــاک شــود تــا بچــه هــا
بــا تکــرار لغــات متــام آیــه را فــرا بگیرنــد و دانــش آمــوزان بتواننــد بــدون اینکــه لغــات روبــروی آنــان باشــد آنــرا تکــرار کننــد.
 )۲برای معرفی آیه کلیدی میتوانید از موارد زیر بهره گیری کنید:
الــف – شــیوه برنــده بازنــده  -بــه تعــداد حــروف لغــات خــط فاصلــه کشــیده شــود و بچــه هــا حرفــی را بگوینــد و اگــر درســت باشــد روی خــط
فاصلــه بنویســند و اگــر غلــط باشــد امتیــاز منفــی بگیرنــد و بایــد ایــن کار تکــرار شــود تــا گروهــی بتوانــد آیــه درســت را حــدس بزنــد.
اگــر تعــداد منفــی هــا از دو برابــر تعــداد حــروف بیشــر باشــد آن گــروه بازنــده مــی شــود.
ب – معلــم اســم کتــاب و شــاره فصــل و آیــه را بگویــد .بعــد بچــه هــا در حالیکــه کتــاب مقــدس بســته را در دســت دارنــد آدرس آیــه را
تکــرار کننــد .بعــد معلــم بگویــد حارضیــد  ...یــک ،دو ،ســه  ...و هــر کــس کــه زودتــر بتوانــد آیــه را از کتــاب مقــدس پیــدا کــرده و نــزد
معلــم بیــاورد برنــده اســت.
برنامه ریزی برای زمان
• نظــم و انتظــام – مــا نظــم مشــابهی را در دســتورالعملهای تعلیــم هــر درس حفــظ کــرده ایــم ولــی ایــن بســتگی بــه معلــم دارد کــه آن ـرا گاه و
بیــگاه تغییــر بدهــد.
 .١مقدمه و گفنت داستان – تقریباً  ١۵دقیقه
 .۲آموزش آیه کلیدی –  ١٠ – ۵دقیقه
 .٣کامل کردن برگه تکلیف –  ۲٠دقیقه
 .۴آزمون کوتاه و فعالیتهای دیگر  ١۰ – ۵دقیقه
این گفتار مهم را بخاطر بسپارید:
مبن بگو و ممکن است فراموش کنم
مبن نشان بده و آنرا بیاد خواهم سپرد
مرا درگیر کار کن و من خواهم فهمید.
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رس فصل دروس وقت کتاب مقدس
سطح ( ٠پیش دبستانی)
سطح ( ١سنین )۷-۵
سطح ( ۲سنین )١٠-٨

سطح ( ٣سنین )١٣-١١

سطح ( ۴سنین  ١۴به باال)

رسی مبتدی

 -١معرفی درس مبتدی
 - U1 -۲انجیل لوقا
 - U2 -٣انجیل لوقا
 - U3 -۴انجیل لوقا

 -١معرفی درس مبتدی
 - U1 -۲انجیل لوقا
 - U2 -٣انجیل لوقا
 - U3 -۴انجیل لوقا

 -١معرفی درس مبتدی
 - U1 -۲انجیل لوقا
 - U2 -٣انجیل لوقا
 - U3 -۴انجیل لوقا

رسی A

 -١آفرینش
 -۲نوح
 -٣پطرس
 -۴پطرس  -صلیب
 -۵ابراهیم
 -۶ابراهیم
 -۷پطرس
 -۸پطرس
 -۹یعقوب
 -١۰مسیحیان اولیه
 -١١پولس
 -١۲داستان کریسمس

 -١آفرینش
 -۲نوح
 -٣پطرس
 -۴پطرس  -صلیب
 -۵پطرس
 -۶ابراهیم
 -۷یعقوب
 -۸دعا
 -۹پولس
 -١۰پولس
 -١١پولس
 -١۲داستان کریسمس

 -١آفرینش و سقوط
 -۲رشد اولیه  -پیدایش
 -٣پطرس
 -۴پطرس  -صلیب
 -۵پطرس
 -۶ابراهیم
 -۷یعقوب
 -۸زندگی مسیحی
 -۹پولس
 -١۰پولس
 -١١پولس
 -١۲داستان کریسمس

رسی B

 -١اوایل زندگی مسیح
 -۲معجزات
 -٣بیت عنیا
 -۴صلیب
 -۵متثیل ها
 -۶یوسف
 -۷یوسف
 -٨مردمی که عیسی مالقات کرد
 -۹موسی
 -١۰موسی
 -١١موسی
 -١۲داستان کریسمس

 -١متثیل ها
 -۲معجزات
 -٣بیت عنیا
 -۴صلیب
 -۵مسیحیان اولیه
 -۶یوسف
 -۷یوسف
 -٨نویسندگان انجیل
 -۹موسی
 -١۰موسی
 -١١موسی
 -١۲داستان کریسمس

 -١متثیل ها
 -۲معجزات
 -٣بیت عنیا
 -۴صلیب
 -۵مسیحیان اولیه
 -۶یعقوب و خانواده اش
 -۷یوسف
 -٨اعامل رسوالن  – ۴۲ :۲راه پیش رو
 -۹موسی
 -١۰موسی
 -١١رشیعت
 -١۲داستان کریسمس

رسی C

 -١دانیال
 -۲معجزات بیشرت
 -٣مردمی که عیسی مالقات کرد
 -۴مرگ مسیح
 -۵روت و سموئیل
 -۶داود
 -۷داود
 -٨یوشع
 -۹ایلیا (الیاس)
 -١۰الیشع
 -١١یونس
 -١۲داستان کریسمس

 -١دانیال
 -۲مردمی که عیسی مالقات کرد
 -٣معجزات بیشرت
 -۴مرگ مسیح
 -۵روت
 -۶سموئیل
 -۷داود
 -۸یوشع
 -۹ایلیا (الیاس)
 -١۰الیشع
-١١مردانیکهخدادرعهدعتیقبکارگرفت
 -١۲داستان کریسمس

 -١دانیال
 -۲گفتار عیسی
 -٣قدرت خدا
 -۴مرگ مسیح
 -۵روت
 -۶سموئیل
 -۷داود
 -۸یوشع
 -۹ایلیا (الیاس)
 -١۰الیشع
 -١١شخصیتهای بیشرت در عهد عتیق
 -١۲داستان کریسمس

مستوى  13-11( 3سنة)
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 - A7سطح 3
درس  – ۱زندگی یعقوب
موضوع – فریب دهنده

 - A7سطح ۴
درس  – ۱زندگی یعقوب
موضوع – فریب دهنده

مترکز کالم :پیدایش  ٣۴-۲۱ :۲۵و پیدایش ۲٩-۱ :۲٧
آیه کلیدی :مزامیر ۱ :٣۲

مترکز کالم :پیدایش  ٣۴-۱٩ :۲۵و پیدایش ۴۱-۱ :۲٧
آیه کلیدی :رومیان ٨ :۵

می آموزیم که:
 .۱وقتی گناه می کنیم خدا می تواند ما را ببخشد.
 .۲خدا می خواهد که هر یک از ما برکت یابیم.

می آموزیم که:
 .۱تقلب و دروغ مشکل و ناراحتی به ارمغان ببار می آورد.
 .۲خدا برای زندگی همه افراد برنامه دارد ،حتی زندگی افرادی مانند
یعقوب.

بحث کنید که وسوسه به چه معنی است و اکرثا ً در چه موقعیت هایی
وسوسه می شویم تا دروغ بگوئیم .برخی از این موقعیت ها را فهرست
کرده و بحث کنید که چرا ممکن است دروغ بگوئیم .همچنین درباره
حسادت گفتگو کنید و موقعیتهایی که ممکن است حسادت کنیم و چرا
چنین می کنیم.

ما مجبوریم با عواقب اعامل خود زندگی کنیم .این مطلب را به زندگی خود
ربط بدهید بعنوان مثال آیا شام یا فردی که می شناسید برایش گرفتاری
پیش آمده ،ممکن است بخاطر حقه بازی یا دروغ حتی کارش به اداره پلیس
کشیده شده باشد؟ در نظر بگیرید که چرا قانون شکنی (گناه) باید مجازات
بهمراه داشته باشد.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پس از اینکه اسحاق دعا کرد ،ربکا دوقلو زائید ،عیسو بزرگرت و یعقوب
کوچکرت بود.
 .۲درخانه طرفداری و استثناء قائل شدن حکمفرما بود؛ اسحاق عیسو را
دوست داشت که شکارچی بود و ربکا یعقوب را دوست داشت که
عالقه داشت تا در خانه مباند.
 .٣اهمیت حق نخست زادگی را در خاورمیانه کهن توضیح بدهید.
 .۴عیسو از شکار برگشته بود و گرسنه بود؛ یعقوب خورشت می پخت،
ولی تنها حارض بود وقتی کمی به او غذا بدهد چنانچه او حق نخست
زادگی اش را به وی واگذار کند.
 .۵وقتی اسحاق پیر شده بود ،می خواست تا به پرس ارشد خود برکت
بدهد ،ولی ربکا و یعقوب نقشه چیدند تا اسحاق را که تقریباً نابینا
شده بود فریب بدهند .در حالیکه عیسو برای شکار رفته بود تا برای
پدرش غذای مورد عالقه او را درست کند ،ربکا و یعقوب رسیعاً غذایی
درست کردند ،یعقوب جامه مبدل پوشید و تغییر قیافه داد و به اسحاق
گفت که او عیسو است ،بنابراین از سوی پدرش برکت پرس ارشد را
گرفت.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پس از اینکه اسحاق دعا کرد ،ربکا دوقلو زائید ،عیسو بزرگرت و یعقوب
کوچکرت بود.
 .۲درخانه تبعیض و استثناء قائل شدن حکمفرما بود؛ اسحاق عیسو را
دوست داشت که شکارچی بود و ربکا یعقوب را دوست داشت که
عالقه داشت تا در خانه مباند.
 .٣اهمیت حق نخست زادگی را در خاورمیانه کهن توضیح بدهید.
 .۴عیسو از شکار برگشته بود و گرسنه بود؛ یعقوب خورشت می پخت،
ولی تنها حارض بود وقتی کمی به او غذا بدهد چنانچه او حق نخست
زادگی اش را به وی واگذار کند.
 .۵وقتی اسحاق پیر شده بود ،می خواست تا به پرس ارشد خود برکت
بدهد ،ولی ربکا و یعقوب نقشه چیدند تا اسحاق را که تقریباً نابینا
شده بود فریب بدهند .در حالیکه عیسو برای شکار رفته بود تا برای
پدرش غذای مورد عالقه او را درست کند ،ربکا و یعقوب رسیعاً غذایی
درست کردند ،یعقوب جامه مبدل پوشید و تغییر قیافه داد و به اسحاق
گفت که او عیسو است ،بنابراین از سوی پدرش برکت پرس ارشد را
گرفت.
 .۶این مثال فریبکاری را مورد بحث قرار بدهید و اهمیت صداقت و
درستکاری را رشح بدهید.
 .٧وقتی عیسو بازگشت خیلی عصبانی شد و به پدر خود التامس کرد تا به
او برکت دهد ولی خیلی دیر شده بود .او حق نخست زادگی و برکت
خود را از دست داده بود.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید
منایش بدهید :عیسو حق نخست زادگی خود را به یعقوب فروخت و
یعقوب عیسو را فریب داد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید
منایش بدهید :عیسو حق نخست زادگی خود را به یعقوب فروخت و
یعقوب عیسو را فریب داد.

در این درس در باره گناهانی که یعقوب مرتکب شده بود بیندیشید.
از چه نوع گناهانی نیاز است تا آمرزیده شویم؟ بطور جمعی و بعد بصورت
فردی فکر کنید.
بر روی تخته سفید و یا دیاگرام عنکبوتی پاسخهای دانش آموزان را بنویسید.
در نظر بگیرید که چگونه می توانیم از خدا ،و شاید دیگران بخواهیم تا ما
را ببخشند .مزامیر  ۵-۱ :٣۲را بخوانید تا به شام کمک کند.

در نظر بگیرید که عیسو چه احساسی پیدا کرد وقتی فریبکاری و دروغ های
برادر و مادرش را متوجه شد.
به زمانهایی بیندیشید که به دردرس افتاده بودید بخاطر اینکه دروغ گفته یا
فریب داده بودید و دو روش را بنویسید که سعی خواهید کرد تا در آینده
متفاوت زندگی کنید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
بعضی از دروغ هایی را که گفته اید را بر روی تکه ای کاغذ بنویسید و
آنرا پاره کنید و در سطل آشغال بیندازید و یا آنرا در دستگاه کاغذ خرد کن
بیندازید .یا از طریق دیگر برخی از گناهان خود را بر روی ماسه یا زمین
خاکی بنویسید و بعد آنرا پاک کنید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱برنامه هایی را که خدا برای یعقوب داشت در نظر بگیرید و یا برنامه
هایی را که خدا برای زندگی شام دارد را بر اساس اصول کتاب مقدسی
مانند ارمیا  ۱۱ :۲٩مورد توجه قرار بدهید.
 .۲خدا را دعوت کنید تا بیشرت در باره آینده به شام نشان بدهد.
مثبت اندیش باشید.
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 - A7سطح 3
درس  – ۲زندگی یعقوب
موضوع – بیننده رویا

 - A7سطح ۴
درس –۲زندگی یعقوب
موضوع – بیننده رویا

مترکز کالم :پیدایش  ۴۶-۴۱ :۲٧و پیدایش ۲۲-۱۰ :۲٨
آیه کلیدی :پیدایش ۱۶ :۲٨

مترکز کالم :پیدایش  ۴۶-۴۱ :۲٧و پیدایش ۲۲-۱ :۲٨
آیه کلیدی :پیدایش ۱۶ :۲٨

می آموزیم که:
 .۱گرچه یعقوب کار اشتباهی انجام داده بود ،خدا همچنان با او بود و او
را خیلی دوست داشت.
 .۲همین مطلب در مورد ما هم می تواند گفته شود.

می آموزیم که:
 .۱گرچه یعقوب خرابکاری کرد ولی مواجهه های شگفت انگیزی با خدا
داشت که در باره زندگی اش به او وعده داد.
 .۲خدا همیشه با ما خوش رفتاری می کند هامن گونه که با یعقوب خوش
رفتاری کرد.

از دانش آموزان بخواهید تا تجربه ای از زمانی که گاهی اوقات ایامن خود
در نظر بگیرید که چطور خدا زندگی ما را تحت کنرتل دارد ،با هر کاری
را بر خدا متمرکز کرده و تجربه ای دراماتیک یا غافلگیر کننده داشته اند ،به
که انجام بدهیم! به روشهایی بیندیشید که می توانیم با مردم دیگر ارتباط
برقرار کنیم ،و در نظر بگیرید که خدا گاهی اوقات به روشهای گوناگون با ما مشارکت بگذارند.
صحبت می کند .از دانش آموزان بخواهید تا در باره روشهایی که خدا امروز آیا باید فرد کاملی باشیم تا چنین تجربه هایی داشته باشیم؟
می تواند با ما سخن بگوید فکر کنند.
داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱عیسی بعد از مردن پدرش به کشنت یعقوب فکر می کند .ربکا پیشنهاد
می کند که یعقوب نزد دائی اش البان مباند تا اینکه خشم عیسو فرو
نشیند.
 .۲اسحاق یعقوب را برکت داده و رشوع به سفر به فَدّان آرام کرد.
 .٣یعقوب در شب توقف کرد و رویایی دید .او پلکانی دید که به سوی
آسامن می رود .آنگاه خدا با او سخن گفت و به او وعده داد در باره
رسزمینی که خانواده اش به ارث خواهند برد و همچنین اینکه او در
طول سفر با وی خواهد بود.
 .۴یعقوب از خواب بیدار شد و آن مکان را بیت ئیل نامید که به معنی
خانه خداست.
 .۵یعقوب نزد خدا سوگند یاد کرد .اگر خدا مراقب او باشد آنگاه خداوند
خدای یعقوب خواهد بود!
 .۶درسهایی را در نظر بگیرید که از زمان یعقوب در بیت ئیل می توان فرا
گرفت!
 .٧ایده محبت خدا نسبت به یعقوب ولی نه به گناه او را بحث منوده و
رشح بدهید.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱عیسی بعد از مردن پدرش به کشنت یعقوب فکر می کند .ربکا پیشنهاد
می کند که یعقوب نزد دائی اش البان مباند تا اینکه خشم عیسو فرو
نشیند.
 .۲اسحاق یعقوب را برکت داده و رشوع به سفر به فَدّان آرام کرد.
 .٣یعقوب در شب توقف کرد و رویایی دید .او پلکانی دید که به سوی
آسامن می رود .آنگاه خدا با او سخن گفت و به او وعده داد در باره
رسزمینی که خانواده اش به ارث خواهند برد و همچنین اینکه او در
طول سفر با وی خواهد بود.
 .۴یعقوب از خواب بیدار شد و آن مکان را بیت ئیل نامید که به معنی
خانه خداست.
 .۵یعقوب نزد خدا سوگند یاد کرد .اگر خدا مراقب او باشد آنگاه خداوند
خدای یعقوب خواهد بود!
 .۶ایده محبت خدا نسبت به یعقوب ولی نه به گناه او را بحث منوده و
رشح بدهید.
 .٧چیزهای خوب غافلگیر کننده ای را که ممکن است نصیبامن شود
هنگامی که خدا در زندگی های ما کار می کند را مورد بحث و بررسی
قرار دهید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :خدا در رویا با یعقوب صحبت می کند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :خدا در رویا با یعقوب صحبت می کند.

در گروه های کوچک به جاهایی اشاره کنید که آگاه بودید که خدا با شام
بوده است و از این عنوان استفاده کنید که "خدا در اینجا با من است".
در باره اهمیت عربانیان  ۵ :۱٣در هر روز از زندگی بیندیشید.

آیا تا بحال خدا به شام رویایی داده است؟ آیا هرگز رویایی با یک معنی
روحانی داشته اید؟ فکر می کنید که چه معنایی داشته است؟ به چه
طریقی آن رویا در زندگی شام کمک منوده است؟ در نظر بگیرید که خدا
به چه طریق هایی دیگری امروزه می تواند با ما صحبت کند .چه وعده
هایی او می دهد که می تواند مرتبط با دانش آموزان در هر روزه زندگی
آنان باشد؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱آیا از زمانی تجربه ای دارید که گناه ورزیده اید و همچنان می دانید
که خدا از شام روی بر نگردانیده است و در عوض شام را برکت می
دهد؟
 .۲این نوع تجربه چه احساسی به شام می دهد؟
 .٣چگونه از خدا انتظار دارید تا با شام سخن بگوید؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در باره رویاهای روحانی تحقیق کنید و با خدا راحت باشید تا با شام
بدین طریق سخن بگوید.
 .۲در کتاب مقدس نگاه کنید به چهار وعده ای که خدا می دهد .برای
استفاده از این ها دعا کنید.
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 - A7سطح 3
درس –٣زندگی یعقوب
موضوع – نا امیدی

 - A7سطح ۴
درس –٣زندگی یعقوب
موضوع – نا امیدی

مترکز کالم :پیدایش ٣۰-۱ :۲۹
آیه کلیدی :غالطیان ٧ :۶

مترکز کالم :پیدایش  ٣۰-۱ :۲۹و ۲۱-۱ :٣۱
آیه کلیدی :غالطیان ٧ :۶

می آموزیم که:
 .۱زندگی مثل کاشنت و درویدن است.
 .۲هیچ وعده ای نیست مبنی بر اینکه زندگی آسان خواهد بود.

می آموزیم که:
 .۱زندگی مثل کاشنت و درویدن است.
 .۲آنچه که خدا می گوید قطعی است.
 .٣ما باید طوری با دیگران رفتار کنیم که دوست داریم دیگران با ما رفتار
کنند.

در باره کاشنت و درو کردن و مزرعه داری و غیره صحبت کنید و رشح
بدهید که هر بذری که کاشته شود هامن محصول را خواهد داد .صحبت
کنید که چطور رفتار ما ،خوب یا بد ،عواقب و پیامدهایی در بر خواهد
داشت .ما چیزی را درو می کنیم که کاشته ایم!
در باره مردم امروزی صحبت کنید که بدرفتاری کرده و نتایج آنرا درو کرده
اند.

در باره کاشنت و درو کردن و مزرعه داری و غیره صحبت کنید و رشح بدهید
که هر بذری که کاشته شود هامن محصول را خواهد داد .صحبت کنید که
چطور رفتار ما ،خوب یا بد ،عواقب و پیامدهایی در بر خواهد داشت .به
روزنامه های محلی نگاه کنید یا مجالت خربپراکنی یا حوادث برای منونه
هایی از کاشنت و برداشنت و با بریدن آن قسمت از عکسها کالژ درست کنید
و زیر نویس آن را تهیه کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱یعقوب به آرام رسید و چوپان هایی را دید که داشتند برای گوسفندان
خود آب تهیه می کردند.
 .۲دخرت دائی او راحیل می آمد تا برای گوسفندان خود آب بر دارد و
یعقوب به او کمک کرد و وقتی به پدر خود البان گفت که یعقوب آمده
است او را در خانه خودشان خوش آمد گفتند.
 .٣یعقوب برای البان کار کرد و او قول داد که اگر برای مدت  ٧سال برای
البان کار کند او می تواند با دخرتش راحیل که عاشق او شده بود ازدواج
کند.
 .۴پس از ازدواج یعقوب متوجه شد که او کلک خورده است و او با لیه
خواهر راحیل ازدواج کرده است.
 .۵بعد ها راحیل هم به او داده شد تا به همرسی او در آید و او مجبور
بود تا برای  ٧سال دیگر کار کند.
 .۶بحث کنید که چطور یعقوب ،آن حقه باز ،محصول فریبکاری سالهای
پیشین را در خانه خود برداشته بود.
 .٧همچنین روشهای بسیاری را که مردم با نا امیدی رس و کله می زنند را
بحث کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱یعقوب به آرام رسید و چوپان هایی را دید که داشتند برای گوسفندان
خود آب تهیه می کردند.
 .۲دخرت دائی او راحیل می آمد تا برای گوسفندان خود آب بر دارد و
یعقوب به او کمک کرد و وقتی به پدر خود البان گفت که یعقوب آمده
است او را در خانه خودشان خوش آمد گفتند.
 .٣یعقوب برای البان کار کرد و او قول داد که اگر برای مدت  ٧سال برای
البان کار کند او می تواند با دخرتش راحیل که عاشق او شده بود ازدواج
کند.
 .۴پس از ازدواج یعقوب متوجه شد که او کلک خورده است و او با لیه
خواهر راحیل ازدواج کرده است.
 .۵بعد ها راحیل هم به او داده شد تا به همرسی او در آید و او مجبور
بود تا برای  ٧سال دیگر کار کند.
 .۶بحث کنید که چطور یعقوب ،آن حقه باز ،محصول فریبکاری سالهای
پیشین را در خانه خود برداشته بود.
 .٧بعدها خدا به یعقوب گفت تا به رسزمین پدری خود باز گردد .خدا او
را برکت داد و گله بزرگ و خانواده بزرگی داشت .او به البان نگفت که
می رود بلکه وقتی البان از خانه خود دور بود از او فرار کردند.
 .٨در باره شکست های یعقوب فکر کنید و بحث کنید که چطور خدا
همچنان در زندگی کسانی حضور دارد که از کامل به دور هستند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :یعقوب در مراسم ازدواج خود فریب می خورد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید :یعقوب در مراسم ازدواج خود فریب می خورد.

مرور کنید

مثال هایی را از شامره  ٧باال انتخاب کنید و آنرا بر روی چارت بزرگی
بنویسید تا هر کسی بتواند آنرا در محل منایش ببیند( .اگر تابلویی موجود
است آنرا روی تابلو بچسبانید)

در باره مثال هایی از کاشنت و درو کردن در زندگی مردم بیندیشید ،ابتدا
بصورت منفی گرایانه و سپس مثبت گرایانه .پاسخ های خود را بنویسید و
سعی کنید تا از هر کدام دو تا تهیه کنید.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱آخرین باری که نا امید شدید چه زمانی بود؟
 .۲دقیقاً چطور با آن کنار آمدید؟
 .٣آیا راه بهرتی وجود داشت تا بتوانید با آن کنار بیایید؟
 .۴آیا می توانید سه منونه از کاشنت و برداشنت را در زیر دو ستون بنویسید؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱آیا یک فرد حقه باز را می شناسید که بعد ها حقه خورد؟
 .۲آیا می توانید به مثال های فکر کنید که بطور خاص رفتارهای اشتباه به
خود مردم بازگشت و آنها را غافلگیر کرد؟

معرفی کنید

کامل کنید
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 - A7سطح 3
درس –۴زندگی یعقوب
موضوع – پی بردن

 - A7سطح ۴
درس –۴زندگی یعقوب
موضوع –پی بردن

مترکز کالم :پیدایش  ۲۱-۱ :٣۲و پیدایش ۱۱-۱ :٣٣
آیه کلیدی :اول یوحنا ۹ :۱

مترکز کالم :پیدایش  ٣۲-۱ :٣۲و پیدایش ۱٧-۱ :٣٣
آیه کلیدی :اول یوحنا ۹ :۱

می آموزیم که:
می آموزیم که:
 .۱با کمک خدا بخشیدن مردم ممکن است حتی برای چیزهای بدی که آنها  .۱یعقوب در زندگی خود به مرحله ای بحرانی رسیده بود و برای یعقوب
مهمرت مالقات با خدا بود تا با برادری که برای مدتها از دست داده بود.
بر ضد ما انجام داده اند هامنطور که در زندگی یعقوب اتفاق افتاده
 .۲گرچه حاال بزرگ شده بود ولی خدا همچنان برنامه هایی برای زندگی او
بود.
داشت.
 .۲خدا همیشه ما را می بخشد وقتی که توبه کنیم و از او بخواهیم.

معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

دانش آموزان را یادآوری کنید که یعقوب از خدا اطاعت منوده و به رسزمین
پدری خود بازگشت ولی او از مالقات با عیسو نگران بود که سالها قبل او
را تهدید به مرگ کرده بود .در نظر بگیرید که آیا عیسو آماده است تا او را
ببخشد.
برخی چیزها را فهرست کنید که معموالً برای شام اتفاق می افتد :الف (منی
بخشید و ب) می بخشید.

در باره مالقات با شخصی خاص بیندیشید و چطور می توانید برای آن آماده
باشید .پس از سال ها عدم ارتباط با خدا ،حال یعقوب با خدا مالقات می
کند .یعقوب دیگر مثل قبل نبود و از خدا مدد جست تا به مالقات عیسو
برود.
اگر ممکن است از طریق اینرتنت کتاب "آخرین نیزه" را بخوانید و یا فیلم
آنرا ببینید که چطور همرس جیم الیوت قاتالن شوهر خود را بخشید .این
فیلم به انگلیسی با عنوان روبرو است.The End of the Spear :

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱دالیلی که یعقوب از بازگشنت به خانه پس از سالها نگران آن بود را در
نظر بگیرید.
 .۲یعقوب حتی بیشرت نگران شد وقتی که فهمید  ۴۰۰مرد با عیسو برای
دیدن او می آیند.
 .٣یعقوب سه کار انجام داد )۱ :خانواده اش را به دو گروه تقسیم کرد که
حد اقل یک خانواده در امان باشد ( )٨-٧ :٣۲و  )۲او دعا کرد
( )۱۲-۹ :٣۲و  )٣او هدایایی را برای عیسو فرستاد)۱۶-۱٣ :٣۲( .
 .۴در آن شب یعقوب تجربه خیلی عجیبی برای مالقات با خدا داشت و
برکت او را طلبید)٣۱-۲۲ :٣۲( .
 .۵ترسهای یعقوب بی اساس بودندو عیسی او را در آغوش گرفت و بنظر
می رسید که او را بخشیده است .یعقوب خانواده خود را معرفی کرد و
عیسو را ترغیب کرد تا هدایای او را بپذیرد.
 .۶همچنان او نزد پدر خود بازنگشت و عیسو را بار دیگر با عدم بازگشت
آنی خود فریب داد.
 .٧مالحظه کنید که چرا یعقوب تردید کرد و وعده های خدا را قبول نکرد.
 .٨ترس و نگرانی را توضیح بدهید و بگوئید که ترس یکباره حاصل منی
شود حتی اگر چه زمان زیادی رصف مترکز بر آن شود.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱دالیلی که یعقوب از بازگشنت به خانه پس از سالها نگران آن بود را در
نظر بگیرید.
 .۲یعقوب حتی بیشرت نگران شد وقتی که فهمید  ۴۰۰مرد با عیسو برای
دیدن او می آیند.
 .٣یعقوب سه کار انجام داد )۱ :خانواده اش را به دو گروه تقسیم کرد که
حد اقل یک خانواده در امان باشد ( )٨-٧ :٣۲و  )۲او دعا کرد
( )۱۲-۹ :٣۲و  )٣او هدایایی را برای عیسو فرستاد)۱۶-۱٣ :٣۲( .
 .۴در آن شب یعقوب تجربه خیلی عجیبی برای مالقات با خدا داشت و
برکت او را طلبید)٣۱-۲۲ :٣۲( .
 .۵ترسهای یعقوب بی اساس بودندو عیسی او را در آغوش گرفت و بنظر
می رسید که او را بخشیده است .یعقوب خانواده خود را معرفی کرد و
عیسو را ترغیب کرد تا هدایای او را بپذیرد.
 .۶همچنان او نزد پدر خود بازنگشت و عیسو را بار دیگر با عدم بازگشت
آنی خود فریب داد.
 .٧مالحظه کنید که چرا یعقوب تردید کرد و وعده های خدا را قبول نکرد.
 .٨داستان زندگی واقعی مردم را در نظر بگیرید که دیگران را بخشیده اند.
 .٩در باره آسیب هایی که بخودمان می زنیم هنگامی که دیگران را منی
بخشیم را مورد تامل قرار دهید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :یعقوب به کنعان باز می گردد  -یعقوب و عیسو دوباره به
هم می پیوندند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :یعقوب به کنعان باز می گردد  -یعقوب و عیسو دوباره به
هم می پیوندند.

با اشاره به بخش باال برخی از افکار خود را در نامه ای برای خدا بنویسید.
از دانش آموزان بخواهید تا در نظر بگیرند که چه چیزی را می خواهند به
خدا اعرتاف کنند ،چه از او می خواهند و همچنین از او برای آن ها تشکر
کنند.

در نظر بگیرید که مالقات با خدا به چه معنی است
الف) چه وقتی می تواند اتفاق بیفتد؟
ب) چور می تواند انجام بشود؟
پ) چرا می تواند انجام بشود؟
از دانش آموزان بپرسید که آیا هرگز مالقات شخصی با خدا داشته اند؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱از این بخشهای کتاب مقدس چه می توان آموخت که مرتبط با زندگی
ما بشود؟
 .۲مثالی از فردی را بیاورید که اخیرا ً بخشیده شده است.
 .٣آیا می توانیم از خدا بخواهیم تا ما را کمک کند تا فردی را ببخشیم؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱از دانش آموزان بپرسید که آیا فردی را بیاد دارند که اخیرا ً از بخشیدن
آن ها قصور ورزیده استیا آنها را بخشیده است.
 .۲چه احساسی به آن ها دست داد؟
 .٣یا فردی هست که آنها بتوانند او را ببخشند؟
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A8سطح 3
درس –۱مسیحی بودن
موضوع – دعا چیست؟

 - A8سطح ۴
درس –۱مسیحی بودن
موضوع – فرا گرفنت دعا

مترکز کالم :مزامیر ٨-۱ :۵
آیه کلیدی :مزامیر ۲ :۵

مترکز کالم :مزامیر ٨-۱ :۵
آیه کلیدی :مزامیر ۲ :۵

می آموزیم که:
 .۱دعا فریضه ای بسیار مخصوص و منحرص بفرد است چون خدا خیلی
خاص و منحرص بفرد است.
 .۲دعا صحبت کردن و گوش کردن به خداست.
 .٣بعضی اوقات به دعاهای ما پاسخ داده منی شود و دالیلی برای آن وجود
دارد.

می آموزیم که:
 .۱ما باید تشخیص بدهیم که دعا امتیاز ویژه ای است.
 .۲ما باید اغلب دعا کنیم.
 .٣ما در دعاهای خصوصی خود نباید توجه را به خودمان معطوف داریم.

به مشکالت دوستان و خانواده خود بیندیشید که از آنان دور هستید.
واقعیت شگفت انگیزی را در نظر بگیرید که می توانیم با خدا ارتباط برقرار
کنیم .از دانش اموزان بخواهید که آیا دعا می کنند؟ چرا؟ یا چرا نه؟

در باره مشکالتی فکر کنید که تالش می کنید با دوستان و خانواده که دور
از شام هستند متاس بگیرید .واقعیت شگفت انگیزی را در نظر بگیرید مبنی
بر اینکه می توانیم مستقیامً با خدا ارتباط برقرار کنیم .درباره چیزهایی
بیندیشید که می توانیم در باره آنها دعا کنیم .در این باره بیندیشید که
آیا به دعاهای دانش آموزان پاسخ داده شده است .واکنش آنان به اجابت
دعاهایشان چه بوده است؟

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱در نظر بگیرید که در هنگام دعا با چه کسی صحبت می کنیم و در باره
عناوین و القابی که داود در مزامیر استفاده می کرد بیندیشید.
 .۲در باره زمان هایی که داود دعا می کرد بیندیشید و بحث کنید که چه
وقت هایی می توانیم دعا کنیم.
 .٣از مزامیر بحث کنید که چه چیزی ما را از شنیدن خدا به دعاهایامن باز
می دارد.
 .۴داود رابطه خاصی با خدا داشت چون او در آیات به پادشاه من و خدای
من اشاره می کرد.
 .۵بحث کنید و رشح بدهید که دعا چقدر مهم است بعنوان مثال زندگی
بدون دعا چه نوع زندگی خواهد بود.
 .۶در باره چه می توانیم دعا کنیم؟

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱در موقعیتی عیسی دعا می کرد و حواریون او از وی خواستند تا طریق
دعا کردن را به آنان بیاموزد.
 .۲در نظر بگیرید که با چه کسی در حین دعا صحبت می کنیم و در باره
عناوین و القابی که برای عیسی استفاده می کنیم بیندیشید.
 .٣عیسی با الگویی از نیایش و حمد پروردگار دعای خود را رشوع کرد.
کدام قسمت از دعای ما باید شامل حمد و ستایش باشد؟
 .۴در باره سه درخواست اصلی که عیسی در دعای الگویی خود ایراد منود
بیندیشید.
 .۵متثیلی را که پس از آن عیسی گفت را بخوانید (لوقا  )۱۰-۵ :۱۱و در
باره درس اصلی در خصوص مداومت در دعا که عیسی می آموخت
بیندیشید.
 .۶در باره درسی در خصوص دعا که عیسی در متی  ۱۵-۵ :۶آموخت
بیندیشید.
 .٧در نظر بگیرید که چرا زمانی که کارها به خوبی پیش منی رود و درست
منی شود بیشرت دعا می کنیم.
 .٨همچنین در باره دالیلی که چرا زمانهایی دعا کردن را سخت می یابیم
بیندیشید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید.
منایش بدهید :خودتان منایشی ترتیب بدهید که مرتبط با موضوع باشد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید.
منایش بدهید :متثیل مالقات کنندگان نیمه شب.

آیا چیزهایی و مردمی هستند که به دعاهای ما نیاز داشته باشند؟
هر چند مدت اغلب دعا می کنیم؟ و برای چه مدت زمانی؟
در باره دعاهای فرد دیگری در کتاب مقدس بیندیشید و درسهایی که در
زندگی دعاگونه آنها می توان آموخت تامل کنید.

بطور خالصه در باره پنج جنبه از دعا که در درس  ۱اشاره شد صحبت کنید
و از دانش آموزان بپرسید تا در گروه های کاری دعاهایی را تهیه کنند که
شامل همه این جنبه ها باشد.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
آیا در دعا باید بیشرت حرف بزنید یا بشنوید؟ شاید بهرت باشد تا وقتی در دعا
هستیم به آنچه که خدا می گوید گوش جان بسپاریم.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
در باره موقعیت هایی فردی ،خانوادگی ،اجتامعی ،کشوری و جهانی
بیندیشید که می تواند در باره آنها دعا کرده شود .در باره شکرگزاری برای
دعاهایی که اجابت شده اند بیندیشید.
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A8سطح 3
درس –۲مسیحی بودن
موضوع – آیا خدا دعای ما را می شنود؟

 - A8سطح ۴
درس –۲مسیحی بودن
موضوع – فرا گرفنت در باره کتاب مقدس

مترکز کالم :لوقا ۱۴-٩ :۱٨
آیه کلیدی :یعقوب ۶ :۴

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ۱۴-۱۰ :۱٧و دوم تیموتائوس ۱٧-۱۴ :٣
آیه کلیدی :مزامیر ۱۰۵ :۱۱۹

می آموزیم که:
 .۱نیازی نیست تا برای دعا کردن به کلیسا برویم :ما می توانیم در هر جا
و هر زمان دعا کنیم.
 .۲خدا از ما می خواهد تا در دعا فروتن و صادق باشیم.

می آموزیم که:
 .۱خواندن کتاب مقدس اهمیت دارد.
 .۲می توانیم به کتاب مقدس اطمینان داشته باشیم زیرا کالم خداست.

دروسی را که در باره دعا آموختید را در درس  ۱مرور کنید .کتاب مقدس
می گوید "غرور قبل از سقوط می آید"( .مزامیر )۱٨ :۱۶
در این خصوص فکر می کنید که چه معنی می دهد .این مطلب را از یک
موقعیت واقعیت زندگی یا غیر واقعی به تصویر بکشید.

کتاب مقدس بیش از هر کتاب دیگری در دنیا وجود دارد .طی سال ها
کشور ها سعی کردند تا آن را قدغن کنند ،بسوزانند یا آنرا دفن کنند ولی
کتاب مقدس همیشه پابرجا ماند .این بدین خاطر است که کالم خداست.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱عیسی تعلیم می داد که همیشه می بایست دعا کرد و نباید از دعا
دست کشید( .آیه )۱
 .۲او همچنین توضیح می داد که آنانی که مغرور هستند و از فروتنی
کاستی دارند منی توانند در دعا بینش و رفتار مناسبی داشته باشند.
(آیه )۹
 .٣به آن مرد مذهبی منا (فریسی) نگاه کنید که چند بار از "من" استفاده
کرد.
 .۴از دانش آموزان بخواهید تا طرز دعا را ترشیح و طرز رفتار مرد باجگیر
را بازگو کنند.
 .۵طرز دعای مرد باجگیر و فریسی را با هم مقایسه کنید.
 .۶بازگو کنید که کدام مرد بیشرت در دعا خدا را خشنود کرد و چرا؟

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱کتاب مقدس برای مسیحیان مهم ترین کتاب است ولی چطور می توانیم
مطمنئ شویم که حقیقت است؟
 .۲مطالعه کتاب مقدس مبا می گوید که متامی کالم نَف َِس خداست یعنی از
سوی خدا وحی شده است .خدا منی تواند مبا دروغ بگوید پس تشخیص
می دهیم که کتاب مقدس درست است.
 .٣بسیاری از وقایع در کتاب عهد قدیم پیش بینی و نبوت شده است که
در زمانهای قبل از صد ها سال پیش تا کنون بوقوع پیوسته است .برای
مثال همه کتاب عهد قدیم به تولد عیسی اشاره می کند.
 .۴حدود چهل نفر از افراد مختلف بخش هایی از کتاب مقدس را نوشتند
که قرن ها را پوشش می دهد ،اما همه آن ها یک موضوع و یک پیام
مشرتک را دارند که باعث وحدت و یکپارچگی کتاب مقدس می شود.
 .۵مطالعه کتاب مقدس و پیروی از تعالیم آن می تواند با کمک روح
القدس زندگی مردم را تغییر دهد.
 .۶این باعث شگفتی است که چرا کتاب مقدس اینقدر مهم است .به دالیل
بسیاری بیندیشید که چرا باید کتاب مقدس را مطالعه کنیم.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :متثیل فریسی و مرد باجگیر.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :منایشی متناسب با درس ترتیب بدهید.

در یک صفحه کاغذ خصوصیت های باجگیر را بنویسید و بر روی دیگر آن
خصوصیتهای فرد فریسی را منایش بدهید.

در باره آیه کلیدی فکر کنید و سپس تصویری را از یک تابش اشعه نور
ترسیم کنید که از آسامن می تابد .در زیر آن برخی از چیزهایی که می
خواهید خدا بتابد مثل تصمیمی که می خواهید بگیرید ،کمکی که در زمانی
که ناراحت هستید به آن نیاز دارید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱کلمه "فروتنی" چه معنی می دهد و چطور می توانیم متواضع باشیم؟
مثال هایی بیاورید که چگونه می توانیم فروتن باشیم.
 .۲کلمه "غرور" به چه معنی است و چگونه می توانیم کمرت مغرور باشیم؟
مثال هایی بیاورید که غرور را نشان دهد.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱چه چیزهای عملی می تواند خواندن کتاب مقدس را آسان تر مناید؟
 .۲در باره دعا بیندیشید و از خدا بخواهید تا مبا کمک کند تا کتاب مقدس
را بیشرت بخوانیم ،آنرا درک کنیم و در زندگی خود بکار بندیم.
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 - A8سطح 3
درس –٣مسیحی بودن
موضوع – چطور می توانیم دعا کنیم

 - A8سطح ۴
درس –٣مسیحی بودن
موضوع –زندگی کردن برای خدا

مترکز کالم :متی ۱۵-۵ :۶
آیه کلیدی :متی ٨ :۶

مترکز کالم :یوحنا  ۱٧-۱ :۱۵و غالطیان ۲٣ - ۲۲ :۵
آیه کلیدی :یوحنا ۵ :۱۵

می آموزیم که:
 .۱ما باید بطور مرتب دعا کنیم نه اینکه زمانی که به درد رس افتادیم دعا
کنیم.
 .۲نیازی نیست تا دعاهای ما خیالی یا با کلامت فاخر و طوالنی باشد.
" .٣دعای ربانی" بدین معنی بود تا مبا ساختار دعا کردن را بیاموزد.

می آموزیم که:
 .۱مسیحیان باید بیشرت و بیشرت شبیه مسیح بشوند.
 .۲راز دعا این است که نزدیک به او مبانیم هامنطور که در متثیل ساقه تاک
و شاخه های آن به تصویر کشیده شد.
 .٣مسیحیان نیاز به متاس با خدا دارند تا حرص شوند بخاطر اینکه میوه
بیاورند.

 .۱دروس  ۱و  ۲را مرور کنید همه چیزهایی را که هم اکنون یا قبالً برای
آن دعا کرده اید .تعمق کنید که چرا دعای منظم برای بسیاری از افراد
مشکل است.
 .۲بلند دعا کردن چه امتیازی دارد تا بشام کمک کند تا مترکز کنید؟
 .٣نوشنت دعا چه امتیازی دارد تا کمک کند تا از کلامت مناسب استفاده
کنید.

 .۱در باره مسیحیان وفادار فکر کنید که مثرات فراوانی از روح القدس را
نشان داده اند و بیندیشید که چطور زندگی آنان پر مثر بوده است.
 .۲توضیح بدهید که چطور خدا می تواند در زندگی ما کار کند تا چیزهای
بی فایده و شاید گناه آلود را از خود دور کنیم درست هامنطور که
باغبان شاخه ها را هرس می کند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱عیسی مسیح طریقه دعا را در موعظه کوه تعلیم داد.
 .۲توضیح بدهید که چرا دعا امری خصوصی بین ما و خداست.
 .٣توضیح بدهید که چرا تکرار دعا منی تواند دعای درستی باشد.
 .۴بحث کنید که چرا دعا رضوری است وقتی که "پدر می داند چه نیاز
داریم قبل از این که از او بخواهیم".
 .۵در باره الگوی دعای مسیح بیندیشید به لحاظ پرستش و درخواست های
دعا.
 .۶اهمیت ایامن داشنت به اینکه خدا دعاهای ما را اجابت می کند و دعاها
در عمل را مورد توجه و تامل قرار دهید.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱تصویر پدر آسامنی را بعنوان باغبان توضیح بدهید ،خداوند بعنوان
شاخه اصلی و مسیحیان بعنوان شاخه های تاک.
 .۲توضیح بدهید که خدا می خواهد مثر دهی را در زندگی همه ما ببیند
و این مطلب در بهرتین حالت در غالطیان  ۲٣-۲۲ :۵به تصویر کشیده
شده است.
 .٣به درخت های میوه ای بیندیشید ،قبل و بعد از هرس کردن و چرا این
مرحله رضوری است تا مثر دهی میوه ها بیشرت شود.
 .۴غالطیان  ۲۰-۱۹ :۵را مورد مقایسه قرار بدهید با مثره ذات برش بدن کار
روح القدس و بدون ایامن به مسیح.
 .۵به دانش آموزان یادآوری کنید که هدف خدا این است که بعنوان
افرادی مسیحی باید بیشرت شبیه مسیح بشویم که در زندگی خود مثرات
روح را نشان داد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :منایشی متناسب با درس ترتیب بدهید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :منایشی متناسب با درس ترتیب بدهید.

مرور کنید

در باره اول تیموتائوس  ۱ :۲بیندیشید و انواع مختلف دعا را مورد بحث و
بررسی قرار دهید.
در باره مکانهایی که می توانیم بطور خصوصی دعا کنیم بیندیشید.
هامنطور که دانش آموزان مکان ها را پیشنهاد می کنند آنها را لیست کنید.

دروس مهمی که در این مطالعه آموخته شد را خالصه کنید .تاکید کنید
که کلید اصلی در او باقی است هامنطور که در یوحنا  ۵-۴ :۱۵گفته شده
است.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
دعا چیزی غیر فعال و بی اثر نیست بلکه پویا و فعال است .درباره اینکه
این مطلب برای شام در این احظه چه معنی می دهد بیندیشید .کمک
خدا را بطلبید تا وقتی دعا می کنید ایامن داشته باشید .از الگوی داده شده
در دعای ربانی مسیح برای دانش آموزان استفاده کنید تا دعاهای خود را
بتوانند شکل بدهند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
از دانش آموزان بخواهید تا با دعا غالطیان  ۲٣-۲۲ :۵را بخوانند و از خدا
بخواهید تا به آنان این کیفیت ها را نشان بدهد ،مثراتی که الزم است تا با
کمک او حاصل کنند.

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A8سطح 3
درس –۴مسیحی بودن
موضوع – آیا خدا به دعا ها پاسخ می دهد؟

 - A8سطح ۴
درس –۴مسیحی بودن
موضوع – سپردن به خدا

مترکز کالم :اول سموئیل ۲۰-۱ :۱
آیه کلیدی :اول سموئیل ۲۰ :۱

مترکز کالم :مرقس  ۴۴-۴۱ :۱۲و متی ۴-۱ :۶
آیه کلیدی :دوم قرنتیان ٧ :۹

می آموزیم که:
 .۱به دعاهای ما همیشه پاسخ داده منی شود آنطور که می خواهیم یا به
هامن رسعتی که اشتیاق داریم.
 .۲خدا پاسخ می دهد و برنامه های او همیشه بهرت از خواسته های
ماست.

می آموزیم که:
 .۱ما باید با خوشحالی به خدا پیشکش و واگذار کنیم ،بعنوان یکی از جنبه
های مهم زندگی مسیحیامن.
 .۲پیشکش کردن به خدا فقط به پول محدود منی شود.

حنا و وضعیت او را تعریف کنید.
یک تابلو درست کنید و با عکس و لغات احساسات حنا را نشان دهید:
قبل از دعا  +بعد از دعا

در گروه های کوچک بطور حلقه وار بنشینید و لیستی از چیزهایی که خدا
مبا داده است را بنویسید و آنگاه چیزهایی را که می توانیم به خدا پیشکش
کنیم را بنویسید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱بطور خالصه رشایط حنا و خانواده او را رشح بدهید .همچنین زیارت
ساالنه خانه خدا را برای قربانی و عبادت رشح بدهید.
 .۲توضیح بدهید که حنا چه احساسی داشت وقتی که فرزندی نداشت و
توسط هووی خود فَ ِن َّنه مورد طعنه و رنجش قرار می گرفت.
 .٣به دعای حنا بیندیشید و عهدی که با خدا بست.
 .۴واکنش عیلی کاهن را به دعای حنا رشح بدهید.
 .۵رشح بدهید که چطور خدا دعای حنا را اجابت کرد.
 .۶در این باره بیندیشید که حنا پس از دعا و واگذار کردن نگرانی خویش
به خدا چه احساس متفاوتی داشت.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱موقعیت معبد را رشح بدهید وقتی که عیسی دید که مردم پول می
دهند.
 .۲رشح بدهید که چرا هدیه بیوه زن فقیر با هر کس دیگر بسیار متفاوت
بود.
 .٣چرا عیسی از هدیه کم آن زن بسیار خشنود بود؟
 .۴این واقعه در باره هدیه کردن زمان ،استعدادها ،خزائن به خدا چه
درسی به ما می دهد؟
 .۵چرا خدا مبا راهنامیی می کند تا بطور غیر آشکار هدیه بدهیم؟
 .۶در باره وعده ای که خدا مبا داده تا به دیگران بطور غیر آشکار پیشکش
کنیم تفکر کنید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :سموئیل بدنیا آمد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :بیوه زنی که همه چیز را داد.

 .۱از دانش آموزان بپرسید که آیا تا بحال در باره چیزی واقعاً احساس
غمگینی کرده اند.
 .۲در نظر بگیرید که آنها در آن زمان برای کمک چه کاری می توانستند
انجام بدهند.
 .٣رشح بدهید که آیا کسی پس از واگذار کردن نگرانی های خود به خدا
احساس بهرتی کرده است.

 .۱در نظر بگیرید که به چه طریقهایی می توانیم به خدا هدیه بدهیم.
 .۲چیزی را انتخاب کنید که می تواند بعنوان نتیجه درس امروز در عمل
قرار گیرد.
 .٣دانش آموزان را به تالش فکری تشویق کنید تا مطمنئ شوند که انگیزه
مناسب و درستی داشته اند وقتی که هدیه کرده اند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
در باره افردی بیندیشید که می توانند بدانند که خدا توانایی حمل نگرانی
های آنان را دارد و می تواند به آنها حس بهرتی بدهد .آیا می توانید آنان را
مالقات کنید و در باره این داستان به آنان بگوئید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
بدنبال آیات مرتبط دیگری از کتاب مقدس بگردید در باره پیشکش کردن
بعنوان مثال "عیسی فرمود که برکت هدیه دادن بیشرت از گرفنت است".
(اعامل رسوالن  )٣۵ :۲۰از خدا بخواهید تا در درک این اصول به شام کمک
کند.
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معرفی کنید

کامل کنید

 - A9سطح 3
درس –۱ماجرا های پولس
موضوع – جفا دهنده

 - A9سطح 4
درس –۱پولس رسول
موضوع –تبدیل و تغییر کیش او

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۱۹-۱ :۹
آیه کلیدی :دوم قرنتیان ۱٧ :۵

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۱-٣۰ :۹
آیه کلیدی :دوم قرنتیان ۱٧ :۵

می آموزیم که:
 .۱پولس پس از مالقات با مسیح تغییر کرد.
 .۲خدا همچنان امروزه زندگی ها را تغییر می دهد.

می آموزیم که:
 .۱تنها خدا می تواند ما را تغییر بدهد.
 .۲مسیحی بودن سخت است اما خدا با مسیحیان است مخصوصاً در زمان
های سختی.

شائول را بعنوان یکی از شخصیت های کتاب عهد جدید معرفی کنید .ارتباط
او را با مرگ استیفان رشح بدهید( .اعامل رسوالن )۵٨ :۶
از مثال کرم ابریشم استفاده کنید که به پروانه تبدیل می شود تا مفهوم
تبدیل شدن را تعریف کنید.

شائول را بعنوان یکی از شخصیتهای کتاب عهد جدید معرفی کنید .ارتباط او
را با مرگ استیفان رشح بدهید( .اعامل رسوالن )۵٨ :۶
از مثال کرم ابریشم استفاده کنید که به پروانه تبدیل می شود تا مفهوم
تبدیل شدن را تعریف کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱توضیح بدهید که پولس قبالً شائول نام داشت تا اینکه خیلی بعد ها در  .۱توضیح بدهید که پولس قبالً شائول نام داشت تا اینکه خیلی بعد ها در
داستان نامش تغییر کرد.
داستان نامش تغییر کرد.
 .۲جزئیاتی را ارائه کنید که چرا او در حال مسافرت به دمشق بود.
 .۲جزئیاتی را ارائه کنید که چرا او در حال مسافرت به دمشق بود.
 .٣بدقت رشح بدهید که چه اتفاقی افتاد و وقتی شائول خداوند را مالقات  .٣بدقت رشح بدهید که چه اتفاقی افتاد و وقتی شائول خداوند را مالقات
کرد .چه گفته شد .حکایت هایی را که بعد ها پولس ارائه منود می تواند
کرد ،چه گفته شد .حکایت هایی را که بعد ها پولس ارائه منود می تواند
مفید باشد( .اعامل رسوالن  ۱٣-۱ :۲۲و )۱٨-۹ :۲۶
مفید باشد( .اعامل رسوالن  ۱٣-۱ :۲۲و )۱٨-۹ :۲۶
 .۴رشح بدهید که چه اتفاقی برای او افتاد وقتی که به دمشق برده شد و  .۴رشح بدهید که چه اتفاقی برای او افتاد وقتی که به دمشق برده شد و
مشکالتی که با آن روبرو شد.
مشکالتی که با آن روبرو شد.
 .۵مسیحی بودن هرگز ساده و آسان نیست .برخی از مشکالتی را که
 .۵در باره معنی لغت "تبدیل" بیندیشید .تبدیل شدن کار فیض خداست
شائول در اولین روزهای پیروی از خداوند با آن روبرو بود را رشح
که فردی را در مسیح تازه می سازد .این مطلب را با تولد تازه ارتباط
بدهید.
بدهید( .یوحنا .)٣ :٣
 .۶در باره ماهیت تبدیل شدن بعنوان کار فیض خدا در خلقت فردی تازه
 .۶رشح بدهید که پولس پس از مواجهه با مسیح چگونه تغییر کرد.
در مسیح تفکر کنید .این مطلب را با یوحنا  ٣ :٣در باره تولد تازه پیوند
 .٧تاکید کنید که این پیام در ایامن مسیحیان چقدر رضوری است.
دهید.
 .٧همچنین در نظر بگیرید که چطور او فردی "مذهبی" نشد؛ او پیش از
تبدیل شدنش فردی مذهبی بود.
آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید.
منایش بدهید :تبدیل شدن شائول (پولس).

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید.
منایش بدهید :تبدیل شدن شائول (پولس).

یک تابلوی دیواری درست کنید و روی آن با موضوع شائول مطالبی بنویسید با هدف یادگیری دعایی بنویسید و ابراز کنید که چطور این دعا ها می
توانند بر زندگی شام تاثیر بگذارد.
– قبل و بعد از تبدیل شدن.
این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱دانش آموزان را در باره وضعیت خودشان به تالش فکری وادار کنید.
 .۲در باره فرمانربداری از مثال حنانیا چه می آموزیم؟ لیستی از "انجام کار"
بر اساس آنچه که می توانیم در باره فرمانربداری یاد بگیریم تهیه کنید.
 .٣به روشهایی فکر کنید که مسیحیان می توانند تشویقی برای برای
مسیحیان جدید باشند.

 - BESدستورالعمل برای معلامن  -وقت کتاب مقدس سطح  3و  4رسی  Aدروس Farsi 12 - 7

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱دانش آموزان را در باره وضعیت خودشان به تالش فکری وادار کنید.
 .۲برای مسیحیانی که امروزه با جفا و آزار مواجه هستند دعا کنید.
 .٣اول تیموتائوس  ۱۶-۱۲ :۱را بخوانید .در باره مشارکت آیه  ۱۵با
دوستان تغییر کیش نداده تفکر کنید.
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 - A9سطح 3
درس –۲ماجرا های پولس
موضوع – مشکالت

 - A9سطح 4
درس –۲ماجرا های پولس
موضوع – سفرهای او

مترکز کالم :اعامل رسوالن ٣۰-۱۹ :۹
آیه کلیدی :رومیان ۱۶ :۱

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ۲۶-۱۹ :۱۱؛ ۱۲-۱ :۱٣
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۱۲ :۱٣

می آموزیم که:
 .۱گاهی اوقات مسیحی بودن می تواند مشکل باشد از آنجا که هر کسی
قدردان پیام انجیل نیست.
 .۲تشویق کردن مسیحیان جدید مهم است.

می آموزیم که:
 .۱تبدیل شدن رشوع زندگی تازه در مسیح است.
 .۲تعلیم دادن به مسیحیان جدید مهم است تا اینکه بتوانند در فهم زندگی
مسیحی رشد کنند.

اهمیت تشویق را مورد بحث قرار بدهید .از دانش آموزان بخواهید تا
مثالهایی را از زمانی که آنها در زندگی خود تشویق شدند بگویند و رشح
بدهید که چرا چنان اهمیت داشته است.

با استفاده از مثالهایی بحث کنید که چقدر غذا برای رشد جسامنی ما مهم
است .ایده رشد روحانی را برای مسیحیان تعریف کنید .اگر کتاب مقدس
موجود است از فردی بخواهید تا اول پطرس  ۲ :۲و دوم پطرس  ۱٨ :٣را
بخوانند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱رشیح بدهید که وقتی شائول در دمشق رشوع به موعظه کرد چه
اتفاقی افتاد و همچنین رشح بدهید که پیام او چه بود.
 .۲رشح بدهید که چرا یهودیان از او نفرت داشتند و همچنین او چگونه
توانست بگریزد.
 .٣ماهیت مشکالت شائول را توضیح بدهید و چرا مردم با پیام انجیل
مخالفت می کردند .چرا شائول از انجیل رشمسار نبود؟ (آیه کلیدی را
ببینید)
 .۴زمانی که به اورشلیم بازگشت با مشکالتی مواجه شد ،آنها را رشح
بدهید.
 .۵در باره اهمیت همراه بودن بارناباس با شائول و اهمیت تشویق
مسیحیان جدید صحبت کنید .اول سموئیل  ۶ :٣۰را بخوانید.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پیرو مرگ استیفان ،مسیحیان در مناطق وسیعی پراکنده شدند و برخی
به انطاکیه آمدند.
 .۲آنان خرب خوش را در باره عیسی منترش کردند و بسیاری ایامن آورده و
بسوی خدا بازگشتند.
 .٣بارناباس به اورشلیم فرستاده شد تا به مسیحیان جدید کمک کند .او
متوجه شد که این وظیفه بزرگی بود پس شائول را به انطاکیه آورد و
برای متام سال به گروه بزرگی از اعضا در کلیسا تعلیم دادند.
 .۴در آن زمان بود که روح القدس به کلیسا کفت تا بارناباس و شائول را
برای کاری جدید بفرستند.
 .۵آنان عازم قربس شدند جائی که با مخالفت جادوگری بنام علیام مواجه
شدند که سعی داشت تا از ایامن آوردن یکی از مردان با نفوذ بنام
رسجیوسپائولوس به مسیح مامنعت بعمل آورد .شائول سخن گفت و
علیام کور شد و رسجیوس پائولوس به عیسی مسیح ایامن آورد.
 .۶اهمیت موعظه کردن در بشارت دادن را تاکید کنید.
(اعامل رسوالن .)۲۰-۱٩ :۱۱
 .۷همچنین اهمیت رشد مسیحی را مورد تاکید قرار دهید.
(اول پطرس .)۲ :۲

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :تبدیل شدن پولس.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس و بارناباس از قربس دیدار می کنند.

برخی از مشکالت زندگی مسیحیان را با استفاده از مدل شائول مورد بحث
قرار بدهید.

درس را با استفاده از سواالت زیر مرور کنید:
 .۱آیا ماموریت پولس و بارناباس موفقیت آمیز بود؟ پاسخ خود را ترشیح
کنید.
 .۲چه درسی می توانیم از مواجهه علیام در باره قدرت خدا بر روی روح
های اهریمنی بیاموزیم؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱گاهی اوقات مردم انتظار دارند که زندگی "عاری از مشکل" باشد
وخصوصاً وقتی که مسیحی می شوند .فکر می کنید که پولس چه
اندرزی به آنانیکه چنین دیدگاهی را قبول کرده اند ارائه می دهد؟
دوم قرنتیان  ٣٣-۲٣ :۱۱را در نظر بگیرید.
 .۲دعایی تشویق آمیز برای مسیحیانی که با مشکالت مواجه هستند
بنویسید .یک الکتابی با دعایی بر روی آن طراحی کنید و به یک
مسیحی که می شناسید بدهید که ممکن است با مشکالتی مواجه باشد.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱از دانش آموزان بخواهید تا با یک واعظ مسیحی که می شناسند
صحبت کرده و از او بخواهند تا در باره داستان تبدیل شگفت انگیز
برخی افراد که در بشارت های خود تجربه کرده اند بگویند .این
داستانها چطور شام را به چالش وا می دارد؟
 .۲با یکی از رهربان مسیحی که می شناسید صحبت کنید که چطور درک
بهرتی از کتاب مقدس می توانید داشته باشید و برنامه مطالعه کتاب
مقدس خود را ترفیع دهید.
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 - A9سطح 3
درس –٣ماجرا های پولس
موضوع – واعظ

 - A9سطح 4
درس –٣پولس رسول
موضوع – موعظه های او

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۱۲-۱ :۱٣
آیه کلیدی۱۲ :۱٣ :

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۵۲-۱٣ :۱٣
آیه کلیدی۴٩ :۱٣ :

می آموزیم که:
 .۱روح القدس مشغول کار بود و پیام در مکانهای جدید اعالم می شد.
 .۲مخالفت های شیطانی می تواند بر ضد انجیل وجود داشته باشد.

می آموزیم که:
 .۱پیام در باره مسیح در کتاب عهد قدیم ریشه دارد و مرگ  .قیام مسیح
بر اساس برنامه خدا بوده است.
 .۲آمرزش گناهان تنها از طریق مسیح است.

جدال بین خدا و شیطان را به دانش آموزان معرفی کنید .این موضوع را در
گذشته در باغ عدن رد یابی کنید و داستان سقوط را مورد بحث قرار دهید.
اشاره کنید که شیطان همچنان در شکل های مختلف فعال است و مخالف
موعظه انجیل عیسی مسیح است.

از دانش آموزان بخواهید تا در باره اهمیت بخشیدن تفکر کنند .در باره
موقعیت هایی که در هر روز آن ها ممکن است فردی را بخشیده باشند
تفکر کنید .در نظر بگیرید که چرا ما به آمرزش خدا نیاز داریم .بحث کنید
که چقدر مسیح در محور پیام آمرزش گناهان مسیحیان قرار دارد .برخی
ایده های غلط در باره آمرزش و بخشیدن را کاوش کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱متعاقب مرگ استیفان ،مسیحیان در منطقه وسیعی پراکنده شدند و
برخی به انطاکیه آمدند.
 .۲آنان خرب خوش در باره عیسی را پخش کردند و بسیاری ایامن آورده و
بسوی خدا روی آوردند.
 .٣بارناباس به اورشلیم فرستاده شد تا به مسیحیان جدید کمک کند .او
متوجه شد که این وظیفه بزرگی بود پس شائول را به انطاکیه آورد و
برای متامی سال گروه کثیری از مردم را در کلیسا تعلیم دادند.
 .۴در حوالی آن زمان روح القدس به کلیسا گفت تا بارناباس و شائول را
برای کاری تازه بفرستند.
 .۵آنان عازم قربس شدند جایی که با مخالفت مردی جادوگر بنام علیام
روبرو شدند که سعی می کرد تا از مسیحی شدن یکی از مردان با نفوذ
بنام رسجیوس پائولوس جلوگیری کند.
 .۶شائول سخن بر آورد و علیام کور شد و رسجیوس پائولوس به عیسی
مسیح ایامن آورد.
 .٧در باره واقعیت ماهیت در ترصف اهریمن بودن بحث کنید.
 .٨در باره اهمیت پیام انجیل در آن روزها و امروز بحث و گفتگو کنید.
 .٩تامل کنید که چرا داوری و غضب خدا بر علیام فرو افتاد.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس حال به انطاکیه پسیدیه رسید.
 .۲او در اولین پیام خود رشحی مفصل از تاریخ یهود داد که این تاریخ با
آمدن عیسی ،مرگ و قیام او به اوج خود می رسد .او حرف های خود را
با این جمله ختم کرد که " از طریق عیسی آمرزش گناهان به شام اعالم
می شود"( .آیه )٣٨
 .٣پس از اولین پیام او در کنیسه از او دعوت شد تا در روز سبت هفته
آینده بازگردد.
 .۴سبت دیگر تقریباً همه شهر آمده بودند تا حرف های پولس را بشنوند
که باعث رشک و حسد رهربان یهودی شد.
 .۵پولس گفت بخاطر اینکه کالم خدا را رد کرده اند حال کالم به غیر
یهودیان خواهد رسید بر طبق اشعیا .۶ :۴۹
 .۶توضیح بدهید که چرا رهربان یهودی می خواستند تا عیسی مبیرد.
 .٧در نظر بگیرید که چرا عیسی باید می مرد و چگونه مرگ و قیام مسیح
جزو برنامه خدا بود.
 .٨در باره منحرص بفرد بودن مسیح بعنوان نجات دهنده تفکر کنید.
(آیه  ٣٩-٣٨را ببینید)

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید
منایش بدهید :پولس و بارناباس از قربس بازدید می کنند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید
منایش بدهید :پولس و برناباس در انطاکیه و ایقونیه

مرور کنید

این درس را با پرسش از دانش آموزان مرور کنید که نشان دهند چگونه
خداوند شیطان را در درسی که همین االن آموختید شکست می دهد.

از دانش آموزان آزمون کوچکی بگیرید که مبوجب آن درس مرور شود.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱واکنش علیام و رسجیوس پائولوس را در برابر پیام انجیل مقایسه کنید.
واکنش دانش آموزان به انجیل را به چالش بکشید.
 .۲امروزه موضوع جادوگری در فیلمها عادی شده است مثل هری پاتر .آیا
مسیحیان باید این فیلم ها را متاشا کنند؟ در کالس بحث کنید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱منحرص بفرد بودن مسیح بعنوان نجات دهنده چگونه فرهنگ ما را به
چالش می کشد؟
 .۲افسسیان  ٣۲ :۴را بخوانید و دانش آموزان را به تالش فکری ترغیب
کنید که چطور کالم پولس در باره آمرزش روی آن ها تاثیر می گذارد!

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

 - A9سطح 3
درس –۴ماجرا های پولس
موضوع – شهر تقسیم شده

 - A9سطح 4
درس –۴پولس رسول
موضوع – مشکالت او

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ۱۶-۱٣ :۱٣؛ ۵۲-۴۲
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۴۹ :۱٣

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۲٨-۱ :۱۴
آیه کلیدی :مرقس ۲۰ :۱۶

می آموزیم که:
 .۱شنیدن صدای خدا مهم است.
 .۲پیام در باره مسیح برای همه مهم است و خوشی را برای کسانی که آنرا
دریافت داشته اند به ارمغان آورده است.

می آموزیم که:
 .۱پیام مسیح مردم را تقسیم می کند و اینکه برخی واکنش ها به پیام
مسیحیان شدید می باشد.
 .۲وفاداری به مسیح هامنطور که توسط پولس نشان داده شد مهم است.

از دانش آموزان بپرسید که چرا پیام کتاب مقدس اینقدر مهم است( .به
تعداد زمان هایی که کالم خداوند در این مطالعه کتاب مقدس برای این
درس اشاره شده توجه کنید)
به دانش آموزان ایده اینکه کتاب مقدس کانون پیام مسیح برای همه مردم
است را معرفی کنید .به آنان یادآوری کنید که مسیحیان از فرهنگ ها و
جاهای مختلفی آمده اند.

از دانش آموزان بخواهید تا واژه "وفادار" را تعریف کنند .از دانش آموزان
بخواهید تا به مثال های روزمره وفاداری ،و مردمی که وفاداری از خود
نشان می دهند تفکر کنند .در نظر بگیرید که چرا وفاداری اینقدر مهم
است.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس حاال به انطاکیه پسیدیه می رسد ،جایی که پس از اولین پیامش
در کنیسه از او دعوت شده بود تا برای سبت آینده باز گردد.
 .۲سبت آینده تقریباً همه شهر آمده بودند تا به سخنان پولس گوش کنند
که باعث حسد و ناراحتی رهربان یهودی شده بود.
 .٣پولس گفت چون آن ها کالم خدا را رد کرده اند او به نزد غیر یهودیان
خواهد رفت مطابق با اشعیا .۶ :۴٩
 .۴مخاطبین پولس را مورد تاکید قرار دهید( .آیات  ۱۶و  ۴۲و  ۴۳و )۴٨
 .۵توضیح دهید که چرا انجیل در ابتدا برای یهودیان موعظه شد.
 .۶ترشیح کنید که کالم خدا چگونه انتشار یافت( .آیه )۴۹

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱وقتی پولس و برناباس به ایقونیه آمدند بسیاری از یهودیان و
غیریهودیان ایامن آورند ولی برخی یهودیان به مخالفت کردن مردم را
تحریک کردند.
 .۲شهر بخاطر انجیل تقسیم شده بود ولی برخی توطئه چیده بودند تا
پولس و برناباس را سنگسار کنند پس آنان به لسرته فرار کردند.
 .٣در اینجا خدا از پولس استفاده کرد تا فردی علیل را شفا دهد و در
نتیجه مردم آن شهر فکر کردند که آن ها خدایان هستند و می خواستند
تا برای آنان قربانی کنند.
 .۴پولس و برناباس به جامعت گفتند که آنان تالش کرده اند تا آن ها را از
بت های بی ارزش به سوی خدای زنده باز گردانند .آنان توضیح دادند
که خداست که همه چیز را عطا می کند( .آیه )۱٧
 .۵یهودیان از انطاکیه و ایقونیه آمدند و جامعت را تشویق کردند تا پولس
را سنگسار کنند و او را از شهر بیرون کشیدند و باور کردند که مرده
است .خوشبختانه او نجات یافت و روز بعد به ِدربّه رفت .در اینجا
تعداد زیادی جزو شاگردان شدند.
 .۶آنگاه آنان به اسرته ،ایقونیه و انطاکیه بازگشتند تا مسیحیان را تشویق
کنند و احتامالً با این کار در این مرحله زندگی خود را به خطر انداختند.
 .٧تاکید کنید که خدا کیست( .آیه های )۱٧-۱۵
 .٨اهمیت پشتکار و استقامت را در نظر بگیرید – درست مانند پولس و
بارناباس .به آیه  ۲۲به دقت نگاه کنید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس و برناباس در انطاکیه و ایقونیه.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس و برناباس در انطاکیه و ایقونیه.

با مرور درس از دانش آموزان بخواهید تا به تصویر بکشند که چطور خدا
شیطان را در درسی که هم اکنون مطالعه کردید شکست داد.

از درس امروز از دانش آموزان آزمون کوتاهی بگیرید تا بعنوان مروری بر
درس باشد.
 .۱هدف از "نشانه های شگفتی" در آیه  ٣چه بود؟
 .۲آیا پولس و بارناباس در این آیه خیلی به خدا وفاداری نشان دادند؟ آیا
خدا از ما انتظار دارد تا برای کار او زندگی خود را بخطر بیندازیم؟

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱بطور گروهی توضیحی از کلمه "وفاداری" بر اساس زندگی مسیحی
 .۱واکنش غیر یهودیان را به پیام در باره مسیح در آیه  ۴۲و  ۴٨در نظر
بنویسید.
بگیرید .از این مطلب در باره واکنش خودمان به پیام مسیح چه می
 .۲یک روزنامه دیواری درست کنید و در نظر بگیرید که پیام مسیح چگونه
آموزیم؟
بت پرستی ما را در جامعه امروزی به چالش می کشد.
 .۲کار یکی از جامعه های بشارتی را در تالش برای آوردن مسیح به فرهنگ
های دیگر مطالعه کنید.
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 - A10سطح 3
درس –۱ماجرا های پولس
موضوع – رنج بردن برای خدا

 - A10سطح 4
درس –۱ماجرا های پولس
موضوع – پولس در شهر فیلیپی

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۲۱-۱ :۱۴
آیه کلیدی :اول پطرس ۱۶ :۴

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۴۰-۹ :۱۶
آیه کلیدی :اول پطرس ٣۱ :۱۶

می آموزیم که:
 .۱مسیحیان گاهی اوقات برای ایامنشان در رنج و عذاب می افتند و نباید
ایامنشان را از دست بدهند وقتی که مشکالت و سختی ها بروز می
کنند.
 .۲مسیحیان به خدای زندن ایامن و اعتقاد دارند ،او که آفریننده و روزی
دهنده ماست.

می آموزیم که:
 .۱گوش جان سپردن و فرمانربداری از خدای هدایت کننده مهم است.
 .۲خداوند قلوب مردم را می گشاید و رستگاری را برای هر کس از طریق
عیسی مسیح به ارمغان می آورد.

با دانش آموزان کاوش کنید که چرا ایامن به خدای خالق مهم است .به ایده
مسئولیت و حساب پس دادن به خدا مترکز کنید.

بر روی این سوال تامل کنید که چرا همه ما به رستگاری خدا نیازمندیم.
ماهیت رستگاری خدا و اینکه چطور بواسطه ایامن از آنچه که خدا از
طریق عیسی مسیح و نه از طریق اعامل خودمان نجات می یابیم را توضیح
بدهید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱وقتی پولس و بارناباس به قونیه آمدند بسیاری از یهودیان و غیر
یهودیان ایامن آوردند ولی برخی از یهودیان به مخالفت پرداختند.
 .۲شهر بخاطر انجیل تقسیم شده بود ولی بعضی توطئه چیده بودند
تا پولس و بارناباس را سنگسار کنند و آنها مجبور شدند تا به لسرته
بگریزند.
 .٣در اینجا خدا از پولس استفاده کرد تا مردی علیل را شفا دهد و نتیجه
این شد که مردم آن شهر خیال کردند که آن ها خدایان هستند و
خواستند تا برای آنان قربانی کنند.
 .۴پولس و بارناباس به جامعت گفتند که آنان تالش دارند تا ایشان را از
بت های بی ارزش به خدای زنده هدایت کنند .آن ها توضیح دادند که
همه چیز را خدا ارزانی می دارد.
 .۵یهودیان از انطاکیه و قونیه آمدند و جامعت را تشویق کردند تا پولس
را سنگسار کنند و او را به بیرون از شهر کشیدند و باور کردند که مرده
است.
 .۶خوشبختانه پولس جان بدر برده بود و در روز بعد به دربه رفت.
 .7تاکید کنید که خدا کیست( .آیه )۱۷-۱۵
 .٨اهمیت پشتکار و استقامت را در نظر بگیرید – درست مانند پولس و
بارناباس.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس بطور واضح هدایت شده بود تا به بخش های دیگر آسیا نرود
بلکه یک شب رویایی دریافت منود تا به (مکادونیه) مقدونیه برود.
(اروپا)
 .۲از آیه  ۹رشح دهید که چه شد که او برای رفنت به اروپا هدایت شد
 .٣در فیلیپی او گروهی از زنان را مالقات کرد که در کنار روخانه دعا می
کردند .از جمله این افراد زنی بنام لیدیه بود.
 .۴توضیح بدهید که :خدا دل لیدیه را گشود به چه معنی است( .آیه )۱۴
 .۵وقتی پولس به روح رشیر گفت تا از دخرت فالگیر بیرون شود ،کار پولس
و سیالس ختم به زندان محلی شد.
 .۶زلزله ای بوقوع پیوست و همه زندانیان آزاد شدند .زندانبان خواست
جان خود را بگیرد ولی پولس به او اطمینان داد که هیچ کس فرار نکرده
است.
 .۷بطور واضح سوالی که زندانبان پرسید و جوابی که پولس داد را توضیح
بدهید( .اعامل رسوالن .)٣۱ :۱۶
 .٨حتمی بودن رستگاری بواسطه عیسی مسیح را تاکید کنید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس و بارناباس در لسرته و دربه.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید.
منایش بدهید :منایش بدهید :پولس و سیالس به سفر می روند و پولس و
سیالس در زندان.

مرور کنید

درس کتاب مقدس را با خروج  ۶-۱ :۲۰ارتباط بدهید .به دانش آموزان
کمک کنید تا واقعیت خدای زنده را درک کنند .در نظر بگیرید که چه گونه
هایی از بت ها در جامعه امروزی می تواند بین ما و خدا قرار بگیرد.

درس را از طریق سوال های زیر مرور کنید:
 .۱وقایع متعاقب با تبدیل و ایامن آوردن زندانبان را ترشیح کنید.
 .۲ماهیت و کیفیت تعمید در این آیه چیست؟ (آیات )٣٣-٣۱ ،۱۵

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در باره ایده مسئولیت در برابر خدا بیندیشید و اینکه چگونه ما را به
تالش وا می دارد.
 .۲آیه  ۱۵در باره قهرمان عبادت چه می آموزد؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱فهم این ایده که رستگاری تنها با فیض خدا حاصل می شود.
 .۲اهمیت تعمید ایامنداران.

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A10سطح 3
درس –۲ماجرا های پولس
موضوع – دوستی برای زندگی

 - A10سطح 4
درس –۲ماجرا های پولس
موضوع – پولس در تسالونیکی و بیریه

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ٣-۱ :۱۶؛ دوم تیموتائوس ۵-۱ :۱
آیه کلیدی :دوم تیموتائوس ۱۵ :٣

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۱۴-۱ :۱۷
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۱۱ :۱۷

می آموزیم که:
 .۱مطالعه و دانسنت کالم برای رستگاری به ما حکمت می دهد.
 .۲داشنت دوست مسیحی و دعا کردن برای یکدیگر مهم است.

می آموزیم که:
 .۱عیسی هامن مسیح است که در کتاب عهد عتیق در باره او پیشگوئی
شده بود و اینکه مرگ و قیام او رضوری بود.
 .۲جستجو و تحقیق در کالم برای بنا کردن آنچه که ایامن مسیحی خوانده
می شود اهمیت دارد.

بحث کنید که چه چیزهایی تاثیر گذار ترین چیزها برای خوبی یا بدی است.
با دانش آموزان اهمیت تاثیرگذاری مسیحی را در زندگی هایامن کاوش کنید.
در باره کسی که تاثیر گذار ایامن مسیحی شام بوده صحبت کنید و چه
روشهایی بر شام تاثیر گذار بوده اند.

از دانش آموزان بپرسید که چه کسانی را بعنوان افرادی مهم در نظر می
گیرند و چرا چنین می اندیشند .توضیح بدهید که پیام مسیحی در باره
فردی منحرص بفرد است .از آنان دعوت کنید تا به پیام آیات در اعامل
رسوالن  ۱۴-۱ :۱۷گوش فرا دهند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱در باره خانواده تیموتائوس توضیح بدهید.
 .۲توضیح بدهید که مادر بزرگ و مادر تیموتائوس چقدر در ایامن او مهم
و تاثیر گذار بوده اند.
 .٣در باره اهمیت ارزش یک خانواده مسیحی تفکر کنید.
 .۴در نظر بگیرید که چرا پولس به رضورت ختنه تیموتائوس باور داشت.
این این موضوع چه درسی می گیریم؟
 .۵تیموتائوس سپس بهمراه پولس رشوع به مسافرت کرد و دستیار بزرگی
برای او شد.
 .۶به کلامتی که پولس برای تیموتائوس در نامه ای نوشت نگاه کنید.
(دوم تیموتائوس )۵-٣ :۱

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس از فیلیپی به تسالونیکی مسافرت کرد و در آنجا در کنیسه موعظه
منود.
 .۲پیامی را که پولس در کنیسه تسالونیکی موعظه کرد را توضیح بدهید.
همچنین عنوان "مسیح" را توضیح بدهید که به معنی منجی مسح شده
خداست.
 .٣در باره مفاهیم پیام بیندیشید.
 .۴کلامت فوق را مورد توجه قرار دهید" :اینها دنیا را بهم ریخته اند".
(آیه )۶
 .۵پولس و سیالس باری دیگر مجبور شدند تا شبانه رسیعاً ،آنجا را ترک و
به بیریه بروند.
 .۶یهودیان در بیریه خیلی از کسانی که در تسالونیکی می زیستند متفاوت
بودند و هر روزه کالم را مطالعه می کردند( .آیات )۱۲-۱۱
 .7هرچند مخالفت های بیشرتی وجود داشت و پولس مجبور شد تا رسیدن
به آتن همراهی و مراقبت شود.
 .8مخالفت هایی را که پولس و سیالس تجربه کردند را با ضدیت هایی که
مسیحیان امروزه بخاطر ایامنشان با آن مواجه هستند مقایسه کنید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :منایشی متناسب ترتیب بدهید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس در تسالونیکی و بیریه.

آیه کلیدی را فرا گرفته و با کالس بحث کنید که چطور آیه درس امروز را
خالصه کرده است.

یوشع  ٨ :۱را بخوانید و آن را با آیه کلیدی مقایسه کنید.
(اعامل رسوالن  )۱۱ :۱۷بعنوان افرادی مسیحی با چه چالش هایی روبرو
هستیم؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱درک اهمیت داشنت دوستان مسیحی.
 .۲بدنبال دوستان مسیحی گشنت.
 .٣دعا کردن برای دوستان و خویشاوندانی که آنها هم به عیسی مسیح
اعتقاد دارند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱اهمیت خواندن کتاب مقدس و پایه گذاری دیدگاه هایامن بر کتاب
مقدس اهمیت دارد( .آیه کلیدی را ببینید)
 .۲ایامن داشنت به این که عیسی پادشاه است چه تغییری در زندگی ما
ایجاد می کند.
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A10سطح 3
درس –٣ماجرا های پولس
موضوع – پولس در زندان

 - A10سطح 4
درس –٣ماجرا های پولس
موضوع – پولس در آتن و قرنتس

مترکز کالم :اعامل رسوالن ٣۴-۱۶ :۱۶
آیه کلیدی :اول پطرس ٣۱ :۱۶

مترکز کالم :اعامل رسوالن 18-1 :18 ;34-15 :17
آیه کلیدی :اول پطرس 31-30 :17

می آموزیم که:
 .۱رستگاری و نجات از طریق عیسی مسیح است.
 .۲آنانیکه نجات یافته اند باید تعمید یابند.

می آموزیم که:
 .۱توبه توسط خدا امر شده است.
 .۲خداوند ،جهان را داوری خواهد منود.

داستانی از رهایی یا نجات یافنت را با دانش آموزان به مشارکت بگذارید .از
داستان استفاده کنید تا معنی " :رستگاری یا نجات یافته" را توضیح بدهید.
دانش آموزان را تشویق کنید تا چنانچه رستگاری را در زندگی خود دانسته
اند آنرا به مشارکت بگذارند.

از دانش آموزان معنی توبه را بپرسید .از اول تسالونیکیان  ۹ :۱بعنوان
گفتاری برای ترشیح مفهوم توبه استفاده کنید .به ایده بازگشت به خدا
بعنوان نجات دهنده مترکز کنید و اینکه توبه و بازگشت به خدا شامل رها
کردن و پشت رس گذاشنت روش های کهنه زندگی است .شهادت های مردمی
که توسط انجیل متبدل شده اند می تواند مشوق و تقویت کننده معنی
توبه باشد.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱وقایعی را ترشیح کنید که باعث شد تا انجیل به اروپا انتقال یابد.
(آیه )۹
 .۲در فیلیپی او گروهی از زنان را مالقات کرد که در کنار رودخانه مشغول
دعا بودند .از جمله آن زنان لیدیه بود.
 .٣توضیح بدهید که خدا قلب لیدیه را گشود به چه معنی بود( .آیه )۱۴
 .۴وقتی که پولس به روحی رشیر فرمان داد تا از دخرت فالگیر بیرون برود،
او و سیالس را به زندان محلی انداختند.
 .۵زلزله ای پیش آمد و همه زندانیان از بند رها شدند .زندانبان از ترس
خواست تا خودکشی کند اما پولس به او اطمینان داد که هیچ کس فرار
نکرده است.
 .۶بطور واضح سوالی که زندانبان پرسید و جوابی که پولس داد را رشح
بدهید( .اعامل رسوالن )٣۱ :۱۶
 .۷اقتدار در نام عیسی را تاکید کنید( .آیه )۱٨
 .٨توضیح بدهید که گاهی ممکن است با مسیحیان ناعادالنه رفتار کنند.
(آیه )۲٣

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس به آتن رسید و در اطراف رسگردان منتظر همکاران خود بود که
آنها نیز به آتن می آمدند .او از تعداد بت هایی که می بیند ناراحت
می شود.
 .۲در بازار و در کنیسه پولس رشوع به موعظه در باره عیسی می کند.
 .٣پولس به منطقه ای مرکزی برده می شود جایی که از او سوال می شود
تا تعالیم جدید را توضیح بدهد.
 .۴پولس در باره عظمت خدای خالق سخن گفت که جهان را آفریده است
اما گفت که خدا از هیچ یک ما خیلی دور نیست .او همچنین گفت که
خدا جهان را توسط مردی که برگزیده ،آن که از مرگ قیام کرده داوری
خواهد کرد.
 .۵وقتی که آنان در باره قیام شنیدند او را مسخره کردند ولی بعضی او را
باور کردند .پولس بزودی پس از آن راهی قرنتس شد.
 .۶او در اینجا با اکیال و پرسکله آشنا شد که مددکاران او شدند .او برای ۱٨
ماه در قرنتس ماند و بسیاری از مردم ایامن آوردند.
 .۷اعامل رسوالن  – ۹ :۱٨خدا به او اطمینان داد که در قرنتس در امان
خواهد بود.
 .۸تعلیم پطرس در باره خدا را در آیات  ٣۱-۲۴تاکید کنید.
 .۹در باره ماهیت داوری بیندیشید.
 .۱۰در نظر بگیرید که چطور مردم به پیام پولس در آتن و قرنتس واکنش
نشان دادند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس و سیالس به فیلیپی سفر می کنند – پولس و سیالس
در زندان.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس در آتن و پولس در قرنتس.

تصویری بر روی تابلو از پولس و سیالس در فیلیپی ترسیم کنید.

متد و شیوه پولس را وقتی که در آتن و قرنتس بود مقایسه کنید .آیا تفاوت
هایی در این شیوه ها بود؟ چرا؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در باره اهمیت دانسنت رستگاری از طریق عیسی مسیح.
 .۲در باره داشنت هویت مسیحی از طریق تعمید عمومی.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در باره اهمیت توبه و اینکه چطور مسیحیان باید روزانه از گناه خود
نزد خدا طلب بخشش کنند.
 .۲در باره گفنت به دیگران در باره انجیل و اینکه چطور خدا یک روز جهان
را داوری می کند.
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 - A10سطح 3
درس –۴ماجرا های پولس
موضوع – شهر آتن

 - A10سطح 4
درس –۴ماجرا های پولس
موضوع – پولس در افسسیان

مترکز کالم :اعامل رسوالن ٣۴-۱۰ :۱۷
آیه کلیدی :اعامل رسوالن

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۴۱-۱ :۱۹
آیه کلیدی :افسسیان ٩-۸ :۲

می آموزیم که:
 .۱خدای ما خدای زنده است که زمین را ساخت.
 .۲خدا به همه مردمان فرمان داده است تا توبه کنند.
 .٣خداوند با عدالت جهان را داوری خواهد کرد.

می آموزیم که:
 .۱کالم خدا و کار خدا در افسسیان منترش شد.
 .۲نام عیسی مسیح متعالی گردید.

از کالس بپرسید که در باره بت ها چه می دانند .از آن ها در باره تعریف
یک بت بپرسید .دو فرمان اول در خروج  ۲۰را با آنان مورد بحث قرار
دهید .از اول تسالونیکیان  ۹ :۱استفاده منوده و معنی توبه را رشح بدهید.

درس هایی را که در مطالعه  ٣فرا گرفتید مرور کنید .در باره توبه و آنچه
که می تواند در زندگی هر روزه معنی بدهد تفکر کنید .ایده ای را که توبه
باعث تغییر در نوع زندگی می شود را توسعه دهید.
اعامل رسوالن  ۲۰-۱۸ :۱۹را رشح بدهید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس به آتن رسید و در اطراف رسگردان منتظر همکارانش بود که آنها
هم به آتن بیایند .او از مشاهده تعداد بت ها ناراحت شد.
 .۲پولس در بازار و در کنیسه در باره عیسی رشوع به موعظه کردو
 .٣پولس به منطقه مرکزی برده شد جایی که از او در باره تعلیم جدید
سوال شد.
 .۴پولس در باره عظمت خدای بزرگ سخن گفت که جهان را ساخته است
بلکه او گفت که آن خدا به همه ما نزدیک است .او همچنین گفت
که خدا جهان را بواسطه فردی که برگزید ،او که از مرگ برخاسته است
داوری خواهد منود.
 .۵وقتی که آنان از قیام شنیدند او را استهزا منودند ولی بعضی او را باور
کرده ایامن آوردند .پولس پس از آن به قرنتس رفت.
 .۶تعلیم پولس در باره خدا را تاکید کنید( .آیه )٣۱-۲۴
 .٧اهمیت قیام عیسی از مرگ را مورد تاکید قرار بدهید( .آیه )٣۱
 .۸واکنش موعظه پولس را مورد بحث قرار بدهید( .آیه )٣۴-٣۲

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱اینک پولس به افسس نقل مکان می کند تا تعدادی از حواریون که روح
القدس را دریافت نکرده اند ،مالقات کند.
 .۲توضیح بدهید که چرا برای پولس رضوری بود تا شاگردان یحیی را تعمید
دهد.
 .۳پس از اینکه یهودیان کنیسه یکبار دیگر موعظه پولس را نپذیرفتند او به
یک تاالر سخرنانی نقل مکان کرد تا برای دو سال مباند.
 .۴خدا از طریق پولس معجزات شگفت انگیزی انجام داد( .آیه  )۱۱در
نتیجه قدرت روح القدس که از طریق پولس نشان داده شد بسیاری
ایامن آورده و ایامن خود را آشکارا بیان منودند .توضیح بدهید که آنان
چه کردند.
 .۵بطور خالصه وقایعی را که در افسس به شورش منتهی شد را توضیح
بدهید (آیات )۴۱-۲۳
 .۶توضیح بدهید که عبارت "پادشاهی خدا" به چه معناست( .آیه )٨
 .٧ترشیح کنید که کالم خدا چگونه در افسس حکمفرما شد( .آیه )۲۰
 .٨ترشیح کنید که مسیحیان جدید چگونه ممکن است مجبور باشند تا با
اعامل و عادتهای گذشته خود رس و کار داشته باشند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس در آتن.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس در افسس ؛ نقره سازان در افسس شورش کردند.

مرور کنید

در گروه بحث کنید که چطور پیام مسیحیان می تواند بروشهای چالش بر
انگیزی به جامعه شام برسد .این ایده را از طریق یک جلسه یا موقعیت
بشارتی رشد و توسعه بدهید.

یک نقشه فکری ترسیم کنید و عنوان آنرا "انجیل به افسس می آید"
بگذارید .یک مقاله روزنامه نگاری بنویسید در باره وقایعی که در اعامل
رسوالن  ۱۹رشح داده شد.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در باره توبه شخصی بنویسید .از گناه روی گرداندن و بسوی خدا رفنت
به چه معنی است؟
 .۲در باره اهمیت جلسات بشارتی .چطور می توانیم پیام انجیل را به
مشارکت بگذاریم؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱ایامن مسیحی بعنوان "راه" مشهور است( .آیه  )۹معنی آن چیست؟
چگونه ما را به تالش وادار می کند؟
 .۲چه درسهای عملی را می توانیم در باره وظایف عمومی از فعالیتهای
کارمند شهرداری یا دولت در آیات  ۴۱-۳۵بیاموزیم؟

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A11سطح 3
درس –۱ماجرا های پولس
موضوع – مشارکت با دیگران

 - A11سطح 4
درس –۱محاکمه پولس
موضوع – اورشلیم و غوغای جمعیت

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۱۱-۱ :۱۸
آیه کلیدی :اول پطرس ۱۰ -۱۸:۹

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ۴۰-۲۱:۱٧؛ ٣۰-۱ :۲۲
آیه کلیدی :اعامل رسوالن  ۱۴ :۲۲و ۱۵

می آموزیم که:
 .۱پیام پولس در هر کجا که رفت این بود که عیسی هامن مسیح است.
 .۲خدا با پولس بود و او را در رویایی تشویق کرد.

می آموزیم که:
 .۱پس از اینکه پولس در معبد دستگیر شد او به جمعیت شهادت داد.
 .۲یهودیان از این واقعیت نفرت داشتند که غیریهودیان انجیل را دریافت
منوده و به آن جواب مثبت داده اند.
 .٣وقتی که رشوع کردند تا پولس را تازیانه بزنند او ادعا کرد که تابعیت
رومی دارد.

به دانش آموزان داستانی از تجربه خودتان بگوئید که چطور خدا شام را
تشویق کرده است .معنی و اهمیت تشویق را در زندگی مسیحی مورد بحث
قرار بدهید .از دانش آموزان بخواهید تا مثال هایی را از پشت گرمی و
تشویق هایی که دریافت کرده اند بیاورند.

بطور خالصه مخالفت هایی که پولس با آن روبرو شد در هنگامی که به
اورشلیم آمد را تعریف کنید .از وبسایت صدای شهیدان (یا مراجع دیگر)
استفاده و مثال هایی از مسیحیانی بیاورید که شاهد مسیح بوده اند و از
آزار و جفا نهراسیده اند .از دانش آموزان بپرسید که چرا مسیحیان چنین
می کنند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس به قرنتس رسید و با اکیال و پریسیال مالقات کرد که دستیاران او
شدند.
 .۲طبق معمول هر سبت به کنیسه رفت تا یهودیان را تشویق کند که
عیسی هامن مسیح موعود است که منتظر او بوده اند.
 .٣وقتی که یهودیان با او بد برخورد کرده و دشنام دادند او به درب کناری
رفت و حال بیشرت برای غیر یهودیان موعظه می کرد .بسیاری ایامن
آورده و تعمید یافتند.
 – )۹ :۱۸( .۴خدا به او اطمینان داد که در قرنتس او با پولس خواهد بود
و او را در امان نگاه خواهد داشت .رشح بدهید که چه تشویق بزرگی
برای پولس بوده است.
 .۵تاکید کنید که پولس چگونه پیام را انتشار داد( .آیه های  ۴و )۱۱
 .۶در نظر بگیرید که کالم خدا و اهمیت تعمید چطور در قرنتس منترش
شد.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس به اورشلیم رسید و به معبد رفت .او را به غلط متهم کردند که
فردی غیر یهودی را به معبد آورده است و غوغایی بپا شد.
 .۲او توسط فرمانده رومی نجات داده شد و به او اجازه داده شد تا با
جمعیت از پله های رسبازخانه صحبت کند.
 .٣چولس شهادتی واضح و رصیح داد )۲۱-۱ :۲۲( .وقتی او اشاره کرد که
برای غیر یهودیان فرستاده شده غوغای دیگری بپا شد.
 .۴او به رسبازخانه برده شد تا با تازیانه از او بازجویی کنند تا معلوم شود
به چه علّت این هیاهو علیه او برپا شده است .وقتی او را برای شالق
زدن بستند ،پولس گفت که تبعه رومی است و تا ثابت نشود که مجرم
است حق تازیانه زدن به او را نداشتند.
 .۵تاکید کنید که چرا پولس به معبد رفت.
 .۶همپنین ماهیت تغییر کیش پولس را تاکید کنید.
 .۷توضیح بدهید که چرا جمعیت بر علیه او رفتار خصامنه داشت.

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا
گیرند.
درس  ۱را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس در آتن و پولس در قرنتس.

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا
گیرند.
درس  ۱را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس در اورشلیم دستگیر می شود.

داستان را از طریق یک امتحان کوچک مرور کنید.

مناظره ای در کالس تشکیل دهید مبنی بر اینکه آیا ورود پولس به معبد
وقتی به اورشلیم رسید خردمندانه بود.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱مزامیر  ۲٣را بخوانید و تفکر کنید که چرا وعده حضور خدا ما مسیحیان
را تشویق می کند.
 .۲روشهایی را در نظر بگیرید که مبوجب آن می توانیم از طریق با مردم
بودن ،آنان را تشویق کنیم .این مطلب را اعامل کنید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱مسیحیان بطور روزانه در رسارس جهان دستگیر می شوند .زمانی را برای
دعایی منظم تنظیم کنید و در باره مسیحیانی که جفا می بینند تفکر
کنید.
 .۲از دانش آموزان بخواهید تا هفته خود را مرور کنند و فرصتهایی را در
نظر بگیرند که برای شهادت دادن به مسیح از دست رفته است .از آنان
بخواهید تا از خدا بخواهند تا آنان را کمک منوده و تشویق کند تا در
آینده شهادت دهندگان وفاداری باشند.
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معرفی کنید

کامل کنید

 - A11سطح 3
درس –۲ماجرا های پولس
موضوع – توطئه چینی برای کشنت او

 - A11سطح 4
درس –2محاکمه پولس
موضوع – قیرصیه و حاکم

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ۲۴-۱۰ :۲٣؛ ۲۷-۲۲ :۲۴
آیه کلیدی :مزامیر ٣۰ :۱٨

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۲۶-۲٣ :۲٣؛  ۲۷-۱ :۲۴؛ ۱۲-۱ :۲۵
آیه کلیدی :اول پطرس ۱۵ :٣

می آموزیم که:
 .۱خدا پولس را دلگرمی داد وقتی که یهودیان تالش کردند تا او را به قتل
برسانند.
 .۲پولس وفادارانه به موعظه کالم خدا ادامه داد حتی بعنوان زندانی.

می آموزیم که:
 .۱پولس به برای مصونیت به قیرصیه برده شد و رس انجام نزد قیرص اظهار
بی تقصیری کرد.
 .۲در محاکمه های مختلفی که او روبرو بود ،پولس در باره عدالت ،کنرتل
نفس و داوری در رشف وقوع موعظه کرد)۲۵ :۲۴( .

به دانش آموزان قدرت امپراتوری روم را در ایام پولس یادآوری کنید .رشح
بدهید که سپر چیست .تصاویری از متدن (یونانی  -رومی) و از یک رسباز
رومی با یک سپر تهیه کنید .رشح بدهید که خداوند چگونه سپر امت
خویش است .دانش آموزان را تشویق کنید تا آیه کلیدی را یاد بگیرند –
مزامیر .٣۰ :۱٨

داستان مارتین لوتر و ایستادن بر موضع برای مسیح را در شورای سلطنتی
وورم در سال  ۱۵۲۱نقل کنید .این بیانیه توسط لوتر را در وورم مورد توجه
قرار دهید" :جز اینکه توسط کالم و شواهد واضح متقاعد شده ام  ...وجدان
من دربند کالم خداست .من منی توانم و هیچ چیز را انکار نخواهم کرد ،چرا
که خالف وجدان عمل کردن نه درست است و نه ایمن .خدا مرا کمک کند.
آمین ".این مطلب را بعنوان تجربیات پولس معرفی کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس به شورای مذهبی یهودیان آورده شد( .سنهدریان)
 .۲هیاهوی بزرگی براه افتاده بود چون پولس به قیام پس از مرگ اشاره
کرده بود؛ برخی به این موضوع باور داشتند و دیگران چنین اعتقادی
نداشتند بنابر این شورش و بلوایی براه افتاده بود)۹ :۲٣( .
 .٣زندگی پولس در خطر بود بنابر این توسط فرمانده رومی نجات داده
شد.
 .۴آن شب خداوند در کنار پولس ایستاد و به او گفت تا شجاعت داشته
باشد چون او به روم خواهد رفت و انجیل را منترش خواهد منود.
 .۵برخی از یهودیان قسم خورده بودند تا زمانی که پولس را به قتل
نرسانده اند لب به آب و غذا نزنند و توطئه چیدند تا او را به قتل
برسانند.
 .۶خوشبختانه خواهرزاده پولس از این نقشه باخرب شد و به فرمانده خرب
داد و او پولس را تحت حفاظت گرفت و او را به قیرصیه برد.
 .٧آنگاه پولس در برابر حاکم روم در فستوس حارض شد و یکبار دیگر
انجیل را توضیح داد.
 .٨پیام موعظه پولس به فلیکس و ارتباط آن با داستان امروز را مورد تاکید
قرار بدهید.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس برای امنیت جان خود به قیرصیه برده شد و نزد فلیکس حاکم
آورده شد.
 .۲آنگاه محاکمه ای در برابر فلیکس برگزار شد وقتی که رهربان یهودی او
را متهم کردند که معبد را بی حرمت ساخته و باعث آشوب شده است.
 .٣پولس به اتهام زنندگان خود پاسخ داد و فلیکس مصاحبه دیگری با
پولس داشت هنگامی که او بوضوح در باره ایامن به عیسی مسیح سخن
گفت)۲۴ :۲۴( .
 .۴پولس برای دوسال به زندان افتاد تا زمانی که حاکم جدید برگزیده شد.
 .۵حال برای بار دیگر پولس در برابر محکمه فستوس حارض شد و دوباره
رهربان یهودی آمده و او را متهم منودند .پولس از رفنت به اورشلیم رس
باز زد و نزد قیرص و فستوس درخواست دادرسی منود و گفت که او به
روم خواهد رفت.
 .۶بحث کنید که چطور پولس از خود در برابر فلیکس دفاع کرد.
 .٧در این باره بیندیشید که چرا پولس در موعظه پولس به خود لرزید.
()۲۵ :۲۴
 .٨در نظر بگیرید که چرا پولس نزد قیرص درخواست دادرسی منود و این
به چه معنی بود.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند .آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :پولس در اورشلیم دستگیر می شود و محاکمه پولس در برابر منایش بدهید :پولس در اورشلیم دستگیر می شود و محاکمه پولس در برابر
فستوس.
فستوس.

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

یک دفرت یادداشت روزانه تهیه کنید به عنوان" :در انتظار وعده های خدا".

یک تابلو تهیه کنید با عنوان "پولس بخاطر عیسی مسیح بر رس موضع خود
می ایستد".

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در باره وعده ای که خدا به پولس در آن شب داده بود بیندیشید .آیا
هر کس یا هر چیزی می توانست وعده خدا را از محقق شدن باز دارد؟
این مطلب امروزه چگونه ما را تشویق می کند؟
 .۲فلیکس بخود لرزید و از شنیدن کالم خدا هراسید.
(اعامل رسوالن  )۲۵ :۲۴آیا ما از کالم خدا بخود می لرزیم.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱دوم تیموتائوس  ٣ :۲را بخوانید و در باره آن تامل کنید .لیستی از
سختی هایی که بعنوان مسیحی تحمل کرده ایم را تهیه کنید .در کنار
این لیست توجه کنید که چطور خدا ما را تشویق کرده است و از
سختی های زمان بیرون آورده است.
 .۲پولس از تابعیت رومی خود بهره برد تا به انتشار انجیل کمک کند.
چطور می توانیم از این امتیاز بهره مند شده تا انجیل را منترش کنیم.
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A11سطح 3
درس –٣ماجرا های پولس
موضوع – در برابر پادشاه

 - A11سطح 4
درس –3محاکمه پولس
موضوع – قیرصیه و پادشاه

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ۲۲-۱٣ :۲۵؛ ٣۲-۱٣ :۲۶
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۲۲ :۲۶

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ۲٧-۱٣ :۲۵؛ ٣۲-۱ :۲۶
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۲٨ :۲۶

می آموزیم که:
 .۱حال پولس مجبور بود تا از خود در برابر محکمه فستوس دفاع کند.
 .۲اغریپاس پادشاه تقریباً تشویق و مجاب شد تا مسیحی بشود.

می آموزیم که:
 .۱خدا در زندگی پولس پادرمیانی می کرد .فستوس پولس را شایسته مرگ
منی دید در حالیکه اغریپاس به این موضوع اندیشید که او باید آزاد
شود.
 .۲پولس بطور رصیح پیام انجیل را اعالن منود و در پی تشویق اغریپاس
بود تا او مسیحی بشود.

از دانش آموزان بپرسید که چگونه آنان فکر می کنند که فردی بتواند
مسیحی بشود؟ توضیح بدهید که مردم را منی توان به زور مسیحی کرد.
اهمیت تشویق مردم به مسیحی شدن را بحث کنید .از تجربه خودتان مثال
هایی بیاورید که چطور مردم گاهی اوقات مجبور شده اند تا کارهایی را
انجام بدهند ولی از کاری که وادار به انجام آن شده اند متقاعد نشده اند.

در باره برخی از ضدیت هایی که ممکن است بعنوان ایامن مسیحی با آن
روبرو شویم صحبت کنید .دانش آموزان چگونه می توانند از عهده آن بر
آیند؟ در باره وعده هایی که مسیح به حواریون خود داد در
لوقا  ۱۵-۱۲ :۲۱تامل کنید .در نظر بگیرید که چطور این ها می توانند در
این مطالعه محقق گردند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس برای مدت دو سال در زندان بود .حال حاکم جدیدی بنام فستوس
آمده بود .یهودیان قصد داشتند تا پولس را برای محاکمه به اورشلیم
بیاورند ولی پطرس خواست تا در روم محاکمه شود.
 .۲اغریپاس پادشاه و همرس او بِرنیکی به قیرصیه وارد شدند و میخواستند
تا در باره پولس زندانی بدانند.
 .٣پولس بحضور اغریپاس آورده شد.
 .۴پولس داستان زندگی خود را به او بازگو کرد)٣-۱ :۲۶( .
 .۵فستوس گفت که او دیوانه است! اغریپاس اعرتاف کرد که او تقریباً
تشویق شده تا مسیحی بشود .هر دو توافق کردند که پولس می تواند
آزاد شود ولی از آنجا که او نزد قیرص درخواست دادرسی داده بود باید
به روم می رفت.
 .۶دفاع پولس در برابر فستوس و رای او را مورد تاکید قرار دهید.
( )۲۵-۲۴ :۲۶در نظر بگیرید همچنین چطور پولس در پی تشویق
اغریپاس بود تا مسیحی بشود.
 .٧در باره اینکه پولس به اقرار اغریپاس واکنش نشان داد تفکر کنید.
()۲۹ :۲۶

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پولس برای مدت دو سال در زندان بود .حال حاکم جدیدی بنام فستوس
آمده بود .یهودیان قصد داشتند تا پولس را برای محاکمه به اورشلیم
بیاورند ولی پطرس خواست تا در روم محاکمه شود.
 .۲اغریپاس پادشاه و همرس او بِرنیکی به قیرصیه وارد شدند و میخواستند
تا در باره پولس زندانی بدانند .پولس بحضور اغریپاس آورده شد.
 .٣پولس داستان زندگی خود را به او بازگو کرد)۲۳-۱ :۲۶( .
 .۴فستوس گفت که او دیوانه است ! دفاع پولس در برابر فستوس و رای او
را مورد تاکید قرار دهید )۲۵-۲۴ :۲۶( .در نظر بگیرید همچنین چطور
پولس در پی تشویق اغریپاس بود تا مسیحی بشود.
 .۵دفاع پولس در برابر فستوس و رای او را مورد تاکید قرار دهید.
( )۲۵-۲۴ :۲۶در نظر بگیرید همچنین چطور پولس در پی تشویق
اغریپاس بود تا مسیحی بشود.
 .۶در باره اینکه پولس به اقرار اغریپاس واکنش نشان داد تفکر کنید.
()۲۹ :۲۶

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :محاکمه پولس در برابر فستوس و اغریپاس.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :محاکمه پولس در برابر فستوس و اغریپاس.

پوسرتی درست کنید با عنوان :تقریباً تشویق شده بود؟

در باره این مطالعه تامل کنید و در باره اظهاریه فوق بحث کنید" :تشویق
شدن بسیار بهرت از وادار شدن است" .این اظهار چقدر می تواند به درسی
که در این مطالعه آموختید مربوط باشد؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در نظر بگیرید که شیوه بشارت پولس در این بخش از مطالعه چقدر
می تواند ما را به چالش و تالش فکری وادار کند.چه تطبیق و تعدیل
هایی می تواند در این متد صورت گیرد؟
 .۲یک مناظره کالسی ترتیب دهید که یک دانش آموز سعی می کند تا
دیگران را متقاعد کند تا مسیحی بشوند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱طرز برخورد و نگرش رهربان یهودی را با رسدمداران رومی را نسبت به
پیام انجیل در کتاب اعامل رسوالن مقایسه کنید .چه درسی می توان در
این باره از واکنش مردم نسبت به پیام انجیل فرا گرفت؟
 .۲در نظر بگیرید که درس امروز چگونه ما را در باره شیوه هایی برای
گفنت پیام انجیل چه چالش هایی در بر خواهد داشت.
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 - A11سطح 3
درس –۴ماجرا های پولس
موضوع – غرق شدن کشتی

 - A11سطح 4
درس –۴محاکمه پولس
موضوع – غرق کشتی در دریای مدیرتانه

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۹-۱ :۲٨ ،۴۴-۲۰ ،۱۴-۱٣ :۲٧
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۲۵ :۲٧

مترکز کالم :اعامل رسوالن ٣۱ :۲٨ ،۱۰-۱ :۲٨ ،۴۴-۱ :۲٧
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۲۵ -۲۴ :۲٧

می آموزیم که:
 .۱خدا به ما قول داده است تا در زندگی در هر رشایطی که روبرو می
شویم مبا کمک کند.
 .۲هدف خدا همیشه انجام می شود.

می آموزیم که:
 .۱خدا در هر رشایطی در زندگی امور را تحت کنرتل دارد و وعده کمک مبا
داده است.
 .۲مردود شمردن انجیل توسط برخی فرصتی را برای دیگران حاصل می
آورد تا پیام انجیل را بشنوند.

از دانش آموزان بپرسید که آیا تا بحال طوفانی را تجربه کرده اند .کاوش
کنید که چطور احساسی داشته اند و آیا برای کمک و رهایی نزد خدا دعا
کرده اند .فضایی را بوجود بیاورید و تجربیات آنان را با غرق شدن قایق
پولس مرتبط سازید.

ایده ترس را با دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار دهید .از آنها
بخواهید تا بدترین ترسهایشان را رشح بدهند .اهمیت وعده های خدا را در
میان رشایط ترسناک در نظر بگیرید( .مزامیر )۴ :۲٣

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱حال پولس در حین سفر دریایی بسوی روم بود .پولس به آنان توصیه
کرد تا در زمستان به سفر دریایی ادامه ندهند ولی هیچ کس حرف او را
گوش نکرد.
 .۲طوفان سهمگینی بود که برای چندین روز ادامه داشت .یک شب پولس
رویایی داشت و به او گفته شد که همه در این کشتی در امان خواهند
بود .او به همه گفت که او به خدا ایامن داشته و چیزهایی اتفاق
خواهد افتاد هامن طور که به او گفته شده بود.
 .٣رس انجام آنان به نزدیکی مالتا رسیدند ،کشتی به گل نشست و همه
 ۲٧۶نفر توانستند به سالمت به ساحل برسند.
 .۴مردم مالتا با آنان خیلی مهربان بودند و پولس برخی معجزات در جزیره
انجام داد.
 .۵تاکید کنید که چطور خدا پولس را در خالل طوفان دلگرمی داد.
 .۶تاکید کنید که چطور مسیحیان از سختی در ایمنی و مصونیت نیستند.
 .٧در نظر بگیرید که چطور وقتی در میانه طوفانهای زندگی می رویم ،ما
نیز می توانیم حضور و قدرت خدا را درک کنیم.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱حال پولس در سفر دریایی بسمت روم است .آنان هم اکنون مشکالت و
سختی هایی را در کریت تجربه می کنند از این رو پولس به آنان توصیه
کرد تا در زمستان به سفر دریایی ادامه ندهند ولی هیچ کس به حرف
او گوش نکرد.
 .۲طوفان سهمگینی بود که برای روزها ادامه یافت .ملوانان امید خود را از
نجات یافنت از دست داده بودند.
 .٣یک شب پولس رویایی دید و به او گفته شد که همه در داخل کشتی
در امان خواهند بود .او به همه گفت که او به خدا ایامن دارد و همه
چیز طبق آنچه که به او گفته شده واقع خواهد شد .پس از  ۱۴روز
بدون غذا پولس آنان را تشویق کرد تا غذا بخورند و آنان در نزدیکی
خشکی رشوع به غذا خوردن کردند.
 .۴رسانجام آنان به نزدیکی مالتا رسیدند ،کشتی به گل نشست و همه ۲٧۶
نفر توانستند سامل به ساحل برسند.
 .۵اهالی مالتا نسبت به آنها خیلی مهربان بودند و پولس معجزاتی در
جزیره انجام داد.
 .۶رسانجام آنان به روم رسیدند و پولس تحت حرص خانگی قرار گرفت ولی
از این فرصت استفاده کرد تا در باره عیسی مسیح به مردم بگوید.
 .٧تاکید کنید که چطور خدا در حین توفان به پولس دلگرمی داد.
 .٨تاکید کنید که چطور مسیحیان از سختی در مصونیت نخواهند بود.
 .۹در نظر بگیرید که چطور وقتی در طوفانهای زندگی وارد می شویم ،می
توانیم حضور و قدرت خدا را درک کنیم.

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا
گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :کشتی پولس به گل نشست.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :کشتی پولس به گل نشست.

مرور کنید

از دانش آموزان بخواهید تصور کنند که پولس هستند .از آنان بخواهید تا
نامه ای برای دوست خود بنویسند که مشکالت و سختیهایی را تجربه
می کند و از آن ها بخواهید تا نقل کنند که چطور خدا آن ها از طوفان
به سوی روم برد .آن تجربه را بکار برید تا دوست خود را دلگرمی
بدهید.

دوم قرنتیان  ۲٣-۲۱ :۱۱و دوم تیموتائوس  ۱٨-۱۶ :۴را بخوانید .با دانش
آموزان مباحثه کنید که چطور این عبارات کتاب مقدس بهم مرتبط هستند.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱بپرسید که چطور داستان کشتی شکستگی پولس ما را به چالش کشیده
و تشویق می کند.
 .۲چه درس هایی می توانیم از داستان های دیگر کتاب مقدس بیاموزیم
و چطور خدا مردم را از زمان های سختی رهایی بخشید مثل یوسف،
دانیال ،و غیره.
 .٣دعایی برای شکرگزاری از خدا انشا کنید برای سلطه و قدرت خدا در
زندگی که داریم.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در باره وقایع زندگی پولس که مطالعه کردید تامل کنید و مورد توجه
قرار دهید که چطور وفاداری خدا در زندگی او درخشان بود.
 .۲در دیکشرنی بدنبال معنی کلمه "استقامت" بگردید .این عبارت چطور
در زندگی پولس دیده می شود؟ دانش آموزان را به تالش فکری ترغیب
کنید چطور به خود را با پولس در این مسئله مقایسه می کنند.

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A12سطح 3
درس –۱اولین کریسمس
موضوع – غیر ممکن!

 - A12سطح 4
درس –۱میالد نجات دهنده
موضوع – پیام فرشته

مترکز کالم :لوقا ۶۶-۵٧ ،۲۰-۵ :۱
آیه کلیدی :لوقا ٣٧ :۱

مترکز کالم :متی  ۲۵-۱٨ :۱و لوقا ٣۸-۲۶ :۱
آیه کلیدی :متی ۲۱ :۱

می آموزیم که:
 .۱زکریا و الیصابات زوج پیری بودند که اجابت دعاهایشان را از خدا
تجربه کرده بودند.
 .۲هیچ چیزی برای خدا غیر ممکن نیست.

می آموزیم که:
 .۱تولد عیسی توسط فرشته ای بطور دقیق پیش گوئی شده بود که
جزئیات مهمی در باره زندگی او ارائه داده بود.
 .۲همچنین به مریم گفته شده بود که بواسطه روح القدس آبسنت شده و
فرزندی بدنیا خواهد آورد.

در این باره صحبت کنید که گاهی اوقات مردم مجبور هستند تا صرب کرده
تا جواب دعاهای خود را دریافت کنند .وضعیت زکریا و الیصابات را توضیح
بدهید و اینکه چطور آن ها مجبور بودند تا برای مدت های طوالنی صرب
کنند تا جواب دعاهای خود را بگیرند هر چند بنظر می رسید که عمالً غیر
ممکن باشد.

در این باره تفکر کنید که وقایع بزرگی در اطراف جهان خطور کرده است.
هر چند هیچ کس دقیقاً منی تواند قبل از آن پیش بینی کند که چه پیش
خواهد آمد .ولی خدا می تواند! هم یوسف و هم مریم در باره میالد عیسی
مسیح قبل از اینکه بدنیا بیاید پیام هایی از خدا دریافت منودند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱توضیح بدهید که زکریا و الیصابات فرزندی می خواستند .به دانش
آموزان یادآوری کنید که در آن دوران نداشنت فرزند در خاورمیانه کهن
باعث رشم و اندوه زوج هایی بود که بچه ای نداشتند.
 .۲زکریا امتیاز ویژه ای داشت تا بعنوان کاهن در معبد کار کند.
 .٣فرشته ای به او ظاهر شد و زکریا وحشت زده شد .فرشته آنگاه به او
گفت که الیصابات صاحب پرسی خواهد شد که در نظر خدا بزرگ
خواهد بود و مردم را برای آمدن عیسی آماده خواهد منود( .لوقا )۱٧ :۱
 .۴زکریا گفت که آنان خیلی پیر هستند تا بچه دار شوند .فرشته گفت که
چون او به کالم خدا ایامن نداشته تا اینکه چنین امری واقع شود قادر به
حرف زدن نخواهد بود.
 .۵وقتی بچه بدنیا بیاید الیصابات می گوید که نام او یحیی خواهد بود و
زکریا این نام را با نوشنت تصدیق خواهد کرد .به محض اینکه چنین کند
او قادر به تکلم خواهد شد و از روح القدس پر گشته و همه آنچه را که
یحیی خواهد کرد نبوت خواهد منود.
 .۶واکنش همسایگان را در نظر بگیرید ،و غیره)۶۶-۶۵ :۱( .
 .٧پاسخ الیصابات را با پیام فرشته با واکنش زکریا مقایسه کنید .از این
مطلب چه درسی می توان گرفت؟

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱مریم و یوسف نامزد شده بودند تا ازدواج کنند .آنگاه مریم پیامی از
یک فرشته دریافت منود که او پرسی خواهد زائید و بواسطه روح القدس
آبسنت خواهد شد.
 .۲وقتی که یوسف این موضوع را شنید می خواست تا بی رس و صدا او را
طالق بدهد .با این حال در این رویا در باره تولد کودک و دلیل تولد او
به وی گفته شد و نبوتی که در هنگام تولد او محقق خواهد گردید.
 .٣یوسف و مریم پیامی را که دریافت منوده بودند باور کردند و هامنطور
که به یوسف راهنامیی شده بود نام او را عیسی گذاشتند "بخاطر اینکه
او امت خویش را از گناه نجات خواهد داد".
 .۴سه سوال را در نظر بگیرید :الف) چرا عیسی بطور معجزه آسایی توسط
روح القدس در بطن مریم قرار گرفت و نه بطور معمولی؟ ب) چرا
مریم و یوسف بعنوان والدین زمینی انتخاب شدند؟ (به لیست اجداد
آنان در متی  ۱و لوقا  ٣نگاه کنید) پ) چرا خدا تصمیم گرفت تا تنها
پرس خود را به این جهان بفرستد؟

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید
منایش بدهید :تولد یحیی تعمید دهنده.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۱را کامل کنید
منایش بدهید :تولد عیسی.

تحت عنوان "غیرممکن ممکن می شود" به دانش آموزان اجازه بدهید تا
چیزهایی بنویسند که در واقع اتفاق افتاده است (خصوصاً مثالهایی از کتاب
مقدس) حتی اگر چه آنها فکر می کردند که امکان ناپذیر است .در قسمت
پائین بنویسید :خدایا متشکرم!

چه چیزی می توانید از داستان امروز برگرفته و در زندگی خود اعامل کنید؟
آمدن عیسی مسیح برای ما دارای چه اهمیتی است؟ یک دعای شکرگزاری
برای همه چیزهایی که خدا با فرستادن پرس خود برای ما انجام داده تهیه
کنید( .دوم قرنتیان )۱۵ :۹

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در نتیجه مطالعه این درس چه می توان آموخت؟
 .۲آیا فکر می کنید که فرشتگان امروز می توانند ظاهر بشوند؟ چرا؟ چرا
نه؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱آیا تا بحال خدا به شام یا کسی که می شناسید چیزی گفته که باور
کردن یا اعتامد به آن سخت باشد؟
 .۲چه پیشگوئی در این مطالعه کتاب مقدس خواندیم که وقتی عیسی
مسیح بیاید محقق خواهد شد؟
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 - A12سطح 3
درس –۲اولین کریسمس
موضوع – یک وظیفه مخصوص

 - A12سطح 4
درس –۲تولد منجی
موضوع – فرمان امپراتور

مترکز کالم :لوقا ٣۸-۲۶ :۱
آیه کلیدی :لوقا ٣۸ :۱

مترکز کالم :لوقا ٧-۱ :۲
آیه کلیدی :لوقا ٧ :۲

می آموزیم که:
 .۱مریم و یوسف زوجی مخصوص بودند که خدا در روشی عالی و قابل
توجه از آنان استفاده کرد.
 .۲تولد عیسی ،پرس خدا یک معجزه بود.

می آموزیم که:
 .۱امپراتور روم حاکامنی داشت که قیرص نامیده می شدند.
 .۲قیرص حکمی داده بود و مبوجب آن یوسف و مریم باید برای رس شامری
به بیت لحم می رفتند .این پیشگوئی عهد قدیم را به کامل رساند.

در باره واقعیتی تفکر کنید که یکی از اولین کارهایی که باید انجام بشود
نام گذاری بچه است .عیسی نام ها و عناوین زیادی دارد .بطور اجاملی به
جزئیات تولد عیسی در لوقا  ۱و  ،۲و متی  ۱و  ۲نگاهی بیندازید و برخی از
نام ها و عناوین او را لیست کنید .کدامیک بنظر شام بهرتین است و چرا؟

در گروه های کوچک نام های بسیاری از مکان هایی را که در مطالعه کتاب
مقدس اشاره شده بنویسید .همین کار را برای نام ها انجام بدهید .جواب
های خود را با مطالعه مجدد آیات مطالعه شده در درس بررسی کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱مریم احتامالً یک دوشیزه جوان است که با یوسف نامزد شده است.
 .۲مریم با جربئیل فرشته دیدار داشت و وقتی که شنید که خدا خیلی
نسبت به او التفات داشته هراسان می شود.
 .٣فرشته به او می گوید که او پرسی خواهد زائید و نام او عیسی خواهد
بود .او پرس خدای متعال است و تخت پادشاهی جد خود داود را
خواهد داشت.
 .۴مریم گیج و مبهوت شده بود از آنجا که باکره بود ولی فرشته توضیح
داد که کودک بواسطه روح القدس در بطن او قرار خواهد گرفت.
 .۵واکنش مریم شگفت انگیز بود ،او گفت" ،آنچه که گفته شد بشود"
 .۶در باره چیزهایی که به ذهن مریم آمد وقتی که فرشته به او گفت که
او مورد لطف بسیار قرار گرفته و آبسنت خواهد شد بیندیشید .همچنین
آیه های  ۴۶و  ۴٧را ببینید.
" .٧هیچ چیزی برای خدا غیر ممکن نیست" .در باره بچه های دیگر که در
رشایط غیر ممکن برشی در کتاب مقدس آمده است بیندیشید.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱هر دوی مریم و یوسف از نسل داود پادشاه بودند و وقتی دستوری
برای رسشامری داده شد آن ها مجبور شدند تا به بیت لحم بروند.
 .۲این مسافت بیش از  ۱۱۰کیلومرت بود و سفری مشکل برای مریم بود
که در رشف زایامن بود .احتامالً بیت لحم خیلی شلوغ بود پس آن ها
مجبور بودند جایی توقف کنند ،احتامالً در اصطبل یا یک غار.
 .٣در این جا عیسی در جایی محقر و رشایطی مسکینانه متولد شد.
 .۴در باره تعدادی از چیزهایی که باید اتفاق می افتاد تا عیسی در بیت
لحم بدنیا بیاید بیندیشید درست هامنطور که میکای نبی گفت و از
قدرت خدا حیرت کنید که همه چیز را محقق می کند( .میکاه )۲ :۵
 .۵یوحنا  ۱۶ :٣و غالطیان  ۴ :۴را بخوانید و درباره معنی این آیه فکر کنید
تا کمک کند تا همه این واقعه عظیم را درک کنند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید
منایش بدهید :تولد عیسی.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۲را کامل کنید.
منایش بدهید :تولد عیسی.

به این سواالت پاسخ بدهید:
 .۱اسم این فرشته چه بود؟
 .۲اولین واکنش مریم به این خرب چه بود؟
 .٣او بعد ها چه احساسی داشت؟ (آیه  ۴۶و  ۴٧را ببینید)

به این سواالت پاسخ بدهید:
 .۱نام شهری که حدودا ً  ۱۱۰کیلومرت از جایی که زندگی می کنید دور تر
است را بنویسید.
 .۲دانش آموزان چطور می توانند بطور تفننی آن مسافت را راه بروند حتی
بدون اینکه بار سنگین آبستنی را داشته باشند؟
 .٣چه چیزی در باره رشایط محیطی تولد عیسی متفاوت بود در مقایسه با
تولد های این زمانه مدرن.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
در گروههای کوچک نام همه مکان های اشاره شده در آیات کتاب مقدس
را بنویسید سپس همین کار را برای اسامی انجام بدهید .با خواندن دوباره
چک کنید که اسمی را از قلم نینداخته باشید .در باره اهمیت هر چیزی که
نوشته شده است تفکر کنید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
انشائی از دیدگاه یوسف با موضوع" :مریم با بار سنگین بارداری برای ۱۱۰
کیلومرت سفر کرد قبل از این که بچه بدنیا بیاید و در آخوری خوابانیده
شود".
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 - A12سطح 3
درس –٣اولین کریسمس
موضوع – بیت لحم

 - A12سطح 4
درس –٣میالد منجی
موضوع – آمدن چوپانان برای دیدن نوزاد

مترکز کالم :لوقا ۲۰-۱ :۲
آیه کلیدی :لوقا ۱۱ :۲

مترکز کالم :لوقا ۲۰-٨ :۲
آیه کلیدی :لوقا ۱۱ :۲

می آموزیم که:
 .۱این برنامه خدا بود که عیسی در رشایطی سخت و حقیرانه بدنیا بیاید.
 .۲خدا همه چیز را تحت کنرتل داشته و امروز نیز همچنان تحت کنرتل
دارد.

می آموزیم که:
 .۱فرشته به چوپانان ظاهر شد در حالیکه آنان مشغول کار روزانه خود
بودند.
 .۲آنان آنچه را که شنیدند و بالفاصله وارد عمل شدند.

از دانش آموزان نام برخی از بزرگرتین وقایع تاریخ را بپرسید .توضیح بدهید
که آمدن پرس خدا واقعه ای عظیم و اصلی بود .یک جدول زمانی رسم کنید
که همه این وقایع را در آیات ذکر شده نشان دهد.

در گروه های کوچک این آیات را بطور منایش اجرا کنید .از چیزهای ساده
مثل هوله یا رورسی بعنوان رسبند چوپانان استفاده کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱ما فرض می کنیم که تولد در شب اتفاق افتاد و شبانان از جمله افرادی
 .۱یوسف و مریم هر دو از نسل داود پادشاه بودند و وقتی که برای
بودند که بیدار بودند.
رسشامری حکم داده آنان مجبور شدند تا به بیت لحم بروند.
 .۲این مسافت حدود  ۱۱۰کیلومرت بود و سفر سختی برای مریم بود که در  .۲آنان خرب تولد منجی عیسی مسیح را دریافت کردند.
 .٣گروهی از فرشتگان آسامنی به شبانان ظاهر گردیده و خدا را حمد می
رشف زایامن بود.
گفتند.
 .٣احتامالً بیت لحم خیلی شلوغ بود و آنها مجبور بودند تا در جایی اطراق
 .۴شبانان مصمم شدند تا به بیت لحم رفته و ببینند که چه اتفاقی افتاده
کنند احتامالً اصطبل یا یک غار .در اینجا عیسی در رشایطی حقیرانه و
است .آنان یوسف و مریم و نوزاد را دیدند دقیقاً هامنطور که به آنان
مسکینانه بدنیا آمد.
گفته شده بود.
 .۴ما فرض می کنیم که تولد در شب اتفاق افتاد و شبانان از جمله افرادی
 .۵آنان خرب هر آن چه را که دیده بودند پخش کرده و سپس بازگشته و
بودند که بیدار بودند.
خدا را حمد و ثنا گفتند.
 .۵آنان خرب تولد منجی عیسی مسیح را دریافت کردند.
 .٧شبانان تصمیم گرفتند تا به بیت لحم رفته و ببینند که چه اتفاقی افتاده  .۶در نظر بگیرید که خدا از طریق فرشتگان ظاهر شد در هنگامی که آنان
مشغول کار خود بودند .او امروز می تواند با ما سخن بگوید هنگامی
است .آنان مریم و یوسف و نوزاد را دیدند.
که به کار  .زندگی روزانه خود مشغول هستیم.
 .٨آنان این خرب را همه جا پخش کردند و بازگشته خدا را حمد و ثنا گفتند.
 .۹اولین خوشامد و تهنیت های فرشتگان را در نظر بگیرید که در این جا و  .٧وقتی که در باره آنچه خدا برای ما انجام داده است می شنویم باید به
دیگران بگوئیم.
جاهای دیگر در کتاب مقدس ثبت گردیده است.
 .۱۰بیندیشید که آن زوج جوان در سفر خویش چه احساسی داشتند.
 .۱۱در باره درسهایی که می تواند از این داستان در باره شبانان آموخته شود
بحث کنید.
آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :چوپانان خرب تولد عیسی را شنیدند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ٣را کامل کنید.
منایش بدهید :چوپانان خرب تولد عیسی را شنیدند.

به سواالت زیر پاسخ بدهید:
 .۱چرا فکر می کنید که فرشتگان مردم را تهنیت می گویند مانند آیه ۱۰؟
 .۲آیا فکر می کنید که خدا از طریق فرشتگان به مردم عامی همچون
شبانان سخن می گویند؟ چرا؟ چرا نه؟
 .٣فکر می کنید که در ذهن مریم چه می گذشت؟ (آیه )۱٩

به سواالت زیر پاسخ بدهید:
 .۱فکر می کنید که چرا فرشتگان رسیعاً عمل کردند به محض این که
فرشتگان آنان را ترک کردند؟
 .۲شبانان بخاطر عملکرد رسیع خود برکت یافتند.آیا می توانید آیه  ۲۰را
در واژگان مدرن امروزی بگنجانید؟
 .٣فکر می کنید که در ذهن مریم چه می گذشت؟ (آیه )۱٩

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
فرض کنید که یک چوپان هستید .از آیات  ۱٧-٨استفاده منوده و در یک
دفرت خاطرات روزانه بنویسید که چه شنیدید و دیدید و احساس کردید.

تاریخ سابقه خاطرات روزانه خود در باره چیزهایی که خدا به شام گفته
است را نگاه دارید و به عقب بازگشته و از آنچه که خدا در زندگی شام
انجام داده است دلگرم شوید.
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 - A12سطح 3
درس –۴اولین کریسمس
موضوع – در معبد

 - A12سطح 4
درس –۴تولد منجی
موضوع – هدیه مردانی حکیم از رسزمین پارس

مترکز کالم :لوقا ۴۰ -۲۲ :۲
آیه کلیدی :لوقا ۳۰ :۲

مترکز کالم :متی ۲۳-۱ :۲
آیه کلیدی :متی ۱۱ :۲

می آموزیم که:
 .۱شمعون و آنا بخاطر میالد عیسی به وجد و شادی پرداختند زیرا اهمیت
آنرا درک کردند.
 .۲مهم است که خدا را بخاطر فرستادن عیسی به این جهان شکر بگوئیم.

می آموزیم که:
 .۱گرچه مردان حکیم هدایایی گهربار آوردند در واقع گنج و هدیه واقعی
عیسی بود.
 .۲این مردان درک منودند که عیسی فردی منحرص بفرد و مخصوص است.

در باره همه شور و هیجانی که یک نوزاد بدنیا می آید بیندیشید .تولد
عیسی چه ویژگی هایی داشت؟ توضیح بدهید که طبق رشیعت یهود الزامی
بود که والدین به معبد رفته و نامی بر روی بچه بگذارند ،او را ختنه کرده و
برای تطهیر مادر و شکرگزاری از خدا پیشکشی بگذرانند( .الویان )۱۵

در باره همه شور و هیجان تولد یک نوزاد بیندیشید .در باره خانواده و
دوستانی بیندیشید که برای دیدن نوزاد سفر می کنند .مردان حکیم را
معرفی کنید و درباره سفر طوالنی آنان بگوئید.
در باره اینکه چطور در این داستان خدا همیشه یک پله جلوتر از شیطان
بود .مثال هایی را از این آیات و داستان فهرست کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱پس از اینکه عیسی بدنیا آمد او به معبدی در اورشلیم برده شد.
 .۲به مریم و یوسف گفته شده بود که نام کودک عیسی است و این نامی
بود که بر وی گذاردند! حال آنان طبق حکم رشیعت قربانی گذراندند.
 .٣آنان شمعون را مالقات کردند که گفته بود تا "عیسی مسیح خداوند" را
نبیند نخواهد مرد.
 .۴او نوزاد را در آغوش گرفت و خدا را حمد گفت چون تشخیص داد که
عیسی نجات دهنده است.
 .۵آنان همچنین زنی ُم ِسن را بنام آنا مالقات کردند که خدا را سپاس گفت
و "درباره کودک به همه آنانیکه در انتظار رهایی اورشلیم بودند سخن
گفت".
 .۶در نظر بگیرید که چطور شمعون و آنا هر دو می دانستند که عیسی
فردی بسیار مخصوص بود.
 .٧در باره چیزهایی که آنان گفتند که درباره عیسی بوقوع می پیوندد
تفکر کنید( .آیه های  ۳۲-۳۱و  ۳۴و  ٣۵و  ٣۸را ببینید)

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱مردان حکیم ستاره ای را در رشق دیدند و از مطالعاتی که داشتند به
این نتیجه رسیدند که پادشاهی جدید تولد یافته و خواستند تا او را
حرمت داده و تجلیل کنند.
 .۲آنان به کاخ هیرودیس در اورشلیم وارد شدند و پنداشتند که پادشاه
جدید در آنجاست.
 .۳هیرودیس به تکاپو افتاد و خیال کرد که رقیبی پیدا کرده ولی از طریق
مردان مذهبی به او از میکاه  ۲ :۵گفته شد و والدت پادشاهی در بیت
لحم.
 .۴مردان حکیم به بیت لحم رفته و نوزاد را یافتند و هدایای خود را به او
داده و او را پرستیدند.
 .۵به آنان در رویایی هشدار داده شد تا از راه دیگری به خانه باز گردند و
به هیرودیس آنچه را که یافتند نگویند.
 .۶به یوسف گفته شد که برای امنیت مریم و کودک به مرص بروند.
 .٧هیرودیس متوجه شد که فریب خورده و دستور داد تا همه پرس بچه
های زیر دو سال در اورشلیم کشته شوند.
 .۸رسانجام به یوسف گفته شد که امنیت حاصل شده و بازگشته و برای
زندگی به نارصه برود.
 .٩در این باره تفکر کنید که خدا چگونه همه این چیزها را صد ها سال
پیش از این پیش گوئی کرده بود .آیه های  ۶-۵و  ۱۵و  ۱۸-۱٧و  ۲۳را
ببینید.
 .۱۰همچنین در باره اینکه چطور هیرودیس کارهای شیطان را به پیش می
برد بیندیشید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید.
منایش بدهید :شمعون و آنا نوزاد را می بینند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  ۴را کامل کنید
منایش بدهید :مردان حکیم عیسی را دیده و می ستایند.

مرور کنید

شمعون گفت که او نوری خواهد بود .در گروه های کوچک یا زوجی در
این باره بیندیشید که نور دارای همه چیزهای مثبت و خوب است .به چه
طریقی آنها می توانند آیه  ۳۲را کمی متفاوت ببینند؟ دانش آموزان را
ترغیب کنید تا دعا کنند که خدا نورهای بیشرتی به زندگی آنان بفرستد .آنان
را تشویق کنید تا به مناطقی بیندیشند که به کمک نیاز دارند و آن فکر را
به دعا تبدیل کنند.

هدایایی را که به عیسی داده شد را در نظر بگیرید :طال ،که حاکی از این
است که او پادشاه استُ .م ّر ،حاکی از این است که او نجات دهنده است
که رنج کشیده و خواهد مرد و بخور معطر که حاکی از این است که او
خدایی است که می پرستیم .همه این ها حاکی از این است که عیسی مانند
گنجینه ای است ،هدیه ای رایگان برای همه کسانی که او را بعنوان نجات
دهنده و خداوند می پذیرند.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱از این درس چه می آموزیم و چطور می توانیم آنرا در زندگی خود
اعامل کنیم؟
 .۲بیاد داشته باشید که رستگاری یعنی متامیت و کامل و یک اتفاق یکباره
نیست بلکه یک پروسه ای است که در طول زندگی محقق می شود.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .۱در این باره بیندیشید که چه چیزی می توانیم برای عیسی مسیح بعنوان
پیشکش بیاوریم.
 .۲برخی از مثال ها و حکایت های روزانه فهرست کنید مبنی بر اینکه
شیطان "فریب دهنده" است و مراقب باشید که او چگونه کار می کند.

معرفی کنید

کامل کنید
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دستورالعمل برای معلامن برای ارزیابی و منره دهی
دروس سطح ۳
• دانــش آمــوزان منــی تواننــد ایــن دروس را بــدون مراجعــه بــه کتــاب مقــدس کامــل کننــد و ممکــن اســت مجبــور شــوند تــا بــه یــک یــا چنــد آیــه کتــاب مقــدس
رجــوع کننــد.
• سواالت در اشکال مختلف هستند از جمله جدول کلامت و شبکه کلامت و کلامت گم شده و غیره.
• سواالت طوری طراحی شده تا بتوان از نسخه ترجمه های مختلف استفاده کرد.
• هدف ما این است که همه دانش آموزان فارغ از اینکه چه نسخه ای از کتاب مقدس را دارند به سواالت پاسخ بدهند.
• بیست منره برای هر هفته در نظر گرفته شده است با حد اکرث هشتاد منره برای ماه ،چنانچه دروس متاماً صحیح باشند.
• سطح  – ۳معموالً  ۱منره در هر جواب نیاز است هامنگونه که نشان داده شده است.
مطالعات سطح ۴
• این دروس نسخه مشکل تری از دروس سطح  ۳هستند.
• مستلزم سواالت و پاسخ های پیچیده تری هستند.
• بیست منره در هر هفته و هشتاد منره برای ماه چنانچه دروس بطور کامل صحیح باشند و سواالت پاسخ کامل داشته باشند.
تدکراتی برای منره گذاری
ابتدا از معلمین خواسته می شود تا:
• هر درس را بررسی و پاسخ های درست و غلط را منره گذاری کنند.
• نکات رضوری را آنگونه که راهنامیی شده امتیاز بدهید.
• همیشه با خودکار رنگ متفاوت تصحیح کنید و جواب درست را تیک بزنید.
• جواب درست را بنویسید ،در جایی که الزم است اشتباهات امالیی را تصحیح کنید ،گرچه نباید بخاطر غلط امالیی منره کم کنید .
• برای جواب هایی که نیمه هستند منره نیمه بدهید.
• منره ها را برای ماه جمع بزنید و آنرا در پشت صفحه در محلی که تعبیه شده بنویسید.
اگــر مــی توانیــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت در منــره دادن ســخاومتند باشــید تــا دانــش آمــوزان را ب ـرای مظالعــه کتــاب مقــدس تشــویق کنیــد .در جایــی کــه ممکــن
اســت در هــر مــاه معلــم کلــات تشــویق آمیــز بـرای دانــش آمــوز بنویســد و فضایــی بـرای ایــن کار اختصــاص داده شــده اســت .مــی توانیــد در بــاره خــوب رنــگ آمیــزی
کــردن ،متیــزی ،منـرات اخــذ شــده ،درک دانــش آمــوزان از درس ،و غیــره نظـرات خــود را بنویســید.
ســعی کنیــم تــا جایــی کــه ممکــن اســت نظ ـرات گوناگــون درج کنیــم .ســواالت ،اظهــارات ،دیــدگاه هــا ،تشــویق هــا و غیــره ،همگــی مــی تواننــد ب ـرای حفــظ تنــوع
اســتفاده شــوند .ایــن کار بــه تعمــق نیــاز دارد ولــی اهمیــت دارد تــا عالقــه دانــش آمــوز رسزنــده باقــی مبانــد .اگــر اظهــار مشــابه یــا ســوالی در هــر مــاه تکـرار بشــود،
تاثیــر خــود را از دســت خواهــد داد.
سطح ۳
نظرات عمومی و کلی
"کارت عالــی بــود مشــخص اســت کــه بــواالت را خیلــی دقــت خوانــده ای .خیلــی از پاســخ هایــت از ابتــدا تــا انتهــا کــه از کلــات مناســبی بــکار بــرده شــده بطــور
خــاص لــدت بــردم".
"سالم سارا .بخاطر سخت کوشی ات ممنونم .خیلی عالی بود که توانستی تقریباً همه جوابها را کامل کنی .جاهایی را که ننوشتی برایت پر کردم".
نظرات روحانی
"موسی زمان های سختی را با بنی ارسائیل گذراند ولی خدا او را رها نکرد تا همه مشکالت را خودش حل کند".
"یوسف هرگز پدر خود را فراموش نکرد که به او آموخنه بود تا خدا را دوست بدارد .او این قضیه را حتی زمانی که از خانه خیلی دور بود بیاد داشت".
"بارتیامئــوس مصمــم بــود تــا خــود را بــه عیســی مســیح برســاند .او نــا امیــد نشــده بــود چـرا کــه حــاال قــادر بــد تــا عیســی را ببینــد و مــی دانســت کــه عیســی مســیح
فــردی مخصــوص بــود".
سطح ۴
نظرات عمومی و کلی
"خیلــی معرکــه بــود واقعـاً گل کاشــتی .بنظــر مــی آیــد کــه از داســتانهای کتــاب مقــدس درک خوبــی داشــته ای و واقعـاً امیــدوارم کــه از خوانــدن آنهــا لــذت بــرده بهــره
کافــی بــری .ممنــون بخاطــر اینکــه زمــان گذاشــتی تــا ایــن درس هــا را بدقــت مطالعــه کنــی .عجلــه کــردن در مطالعــه آســان اســت ولــی از تــاش و پشــتکارت قدردانــی
مــی کنــم".
"خیلی خوب تالش کردی ارسالن .با جواب هایی که می بینم بنظرم داستان را کامالً درک نکردی .شاید بهرت باشد تا دوباره مرور کنی".
نظرات روحانی
"متثیل ها گاهی اوقات داستانهای آسامنی یا با معنی عمقی تری هستند .آیا می توانی عمقی تر در معنی متثیل درس  ۳فکر کنی؟"
"اســتیفان ظاملانــه مــرد و او ترســی از مــرگ نداشــت بخاطــر اینکــه مــی دانســت کــه خــدا همــه پیــز را تحــت کنــرل خــود دارد و او مــی دانســت کــه بــا عیســی مســیح
در آســان خواهــد بــود".
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