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خدمات آموزشی کتاب مقدس
تحت شامره ۱۰۹۶۱۵۷ امور خیرخواهانه و نیکوکاری در بریتانیا ثبت گردیده است

هدف

بــه شــام 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 ۵۰ ســال 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 4A چــاپ 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 EHC )جنبــش احیــا و بیــداری( در بلفاســت کــه اخیــراً دروس رای بــرای 

شــش مــاه در ســایز ۵A بــه چــاپ رســانده انــد کــه اســتفاده آن در کلیســاها و مــدارس بســیار آســانر شــده اســت مخصوصــاً 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 ۲۰ ســال ادامــه دهنــد. پنــج ســطح از دروس بــراب 

گروههــای ســنی خــاص موجــود اســت از جملــه پیــش دبســتانی ، گــروه ســنی ۵ ‐ ۷ ســال ، ۸ ‐۱۰ ســال ، ۱4 ‐ ۱۶ ســال. بــرای هــر گــروه ســنی ســه 

ســال ریــز دروس وجــود دارد )صفحــه 4 را 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.www و 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 شــام مفیــد خواهــد بــود چنانچــه بخواهیــد مشــارکت بــا مــا 

را در مــد نظــر قــرار دهیــد کــه ایــن اســناد نیــز بــر روی وبســایت قــرار دارد. 

مکاتبه و متاس با BES از طریق های زیر میّس است
International and Northern Ireland Secretary (stockist of all lessons( 
Mr S Balmer, 37a Belmore Street, Enniskillen, Northern Ireland BT74 6AA

Phone: 0286 632 2462
Email: sam@besweb.com

UK Secretary
Mr Stephen Gillham, 32 Firs Glen Road, West Moors, Ferndown, Dorset BH22 0ED

Phone: 01202 873500
Email: stephen@sgilllham.co.uk

Web address: www.besweb.com
Email address: info@besweb.com
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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 

قــرار گیــرد ولــی دروس بطــور فزاینــده در جاهایــی کــه سیســتم پســتی قابــل اعتــامد نبــوده و یــا وجــود نداشــتند مخصوصــاً در کلیســا هــا و مــدارس 

در آفریقــا ، هنــد و دیگــر مکانهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود. 

هــر راهنــامی آموزشــی از هــامن 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 ۲۰ ســال ادامــه دهنــد. پنــج ســطح از دروس بــراب 

گروههــای ســنی خــاص موجــود اســت از جملــه پیــش دبســتانی ، گــروه ســنی ۵ ‐ ۷ ســال ، ۸ ‐۱۰ ســال ، ۱4 ‐ ۱۶ 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 راهنام 

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 شــام تجویــز کنیــم و جایــی بــرای معلــامن 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 – معلــامن 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 معلــامن 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 تــالش 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.

ــم آگاه  ــاز معل ــورد نی ــزان پشــتیبانی م ــل پرسشــنامه و می ــرای تکمی ــودکان ب ــای ک ــی ه ــه از توانای ــت مدرس ــد-  در وضعی ــل کنی ــرا کام آن  •

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 شــام 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 گــامن نشــود. شــیوه تدریــس بایــد لــذت گزیــده و ترغیــب کننــده و 

ســتودنی باشــد در حالیکــه کار بــر روی تکالیــف مهــم مــی باشــد.

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 شــام 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

 Eikon Bible Art  - info@eikonbibleart.com :مرجع دیگری از موارد بری از طریق زیر قابل دریافت می باشد  

ولــی عکــس هــا بایــد خریــداری شــود. در جایــی کــه ماشــین فتوکپــی موجــود باشــد بعضــی از عکســهای وقــت کتــاب مقــدس مــی توانــد   

ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــوزش م ــرای آم ــود و ب ــی ش ــود ، رنگ ــزرگ ش ب

آموزش آیه کلیدی

آیــه 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   )١

هــا بــا تکــرار لغــات متــام آیــه را فــرا بگیرنــد و دانــش آمــوزان بتواننــد بــدون اینکــه لغــات روبــروی آنــان باشــد آنــرا تکــرار کننــد.

برای معرفی آیه کلیدی میتوانید از موارد زیر بهره گیری کنید:  )۲

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.

معلــم اســم کتــاب و شــامره فصــل و آیــه را بگویــد. بعــد بچــه هــا در حالیکــه کتــاب مقــدس بســته را در دســت دارنــد آدرس آیــه را  ب –   

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 آنــرا گاه و   •

بیــگاه تغییــر بدهــد.

١. مقدمه و گفن داستان – تقریباً ١۵ دقیقه

۲. آموزش آیه کلیدی – ۵ – ١٠ دقیقه

٣. کامل کردن برگه تکلیف – ۲٠ دقیقه

4. آزمون کوتاه و فعالیتهای دیگر ۵ – ١۰ دقیقه

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 ۴ )سنین ١۴ به باال(

 

سطح ٣ )سنین ١١-١٣(

 

سطح ٠ )پیش دبستانی(
سطح ١ )سنین 7-۵(
سطح ۲ )سنین ٨-١٠(

  
١- معرفی درس مبتدی

U 1 -۲ - انجیل لوقا 

٣- U 2 - انجیل لوقا

U 3 -4 - انجیل لوقا
 

١- معرفی درس مبتدی

U 1 -۲ - انجیل لوقا 

٣- U 2 - انجیل لوقا

U 3 -4 - انجیل لوقا
 

١- معرفی درس مبتدی

U 1 -۲ - انجیل لوقا 

٣- U 2 - انجیل لوقا

U 3 -4 - انجیل لوقا
 

رسی مبتدی

١- آفرینش و سقوط

۲- رشد اولیه - پیدایش

٣- پطرس

4- پطرس - صلیب

۵- پطرس

۶- ابراهیم

۷- یعقوب

۸- زندگی مسیحی

۹- پولس

١۰- پولس

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

١- آفرینش

۲- نوح 

٣- پطرس

4- پطرس - صلیب

۵- پطرس

۶- ابراهیم

۷- یعقوب

۸- دعا

۹- پولس

١۰- پولس

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

١- آفرینش

۲- نوح 

٣- پطرس

4- پطرس - صلیب

۵- ابراهیم

۶- ابراهیم

۷- پطرس

۸- پطرس

۹- یعقوب

١۰- مسیحیان اولیه

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

A رسی

١- متثیل ها

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- مسیحیان اولیه

۶- یعقوب و خانواده اش

۷- یوسف

٨- اعامل رسوالن ۲: 4۲ – راه پیش رو 

۹- موسی

١۰- موسی

١١- رشیعت

١۲- داستان کریسمس
 

١- متثیل ها

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- مسیحیان اولیه

۶- یوسف

۷- یوسف

٨- نویسندگان انجیل

۹- موسی

١۰- موسی

١١- موسی

١۲- داستان کریسمس
 

١- اوایل زندگی مسیح

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- متثیل ها

۶- یوسف

۷- یوسف

٨- مردمی که عیسی مالقات کرد

۹- موسی

١۰- موسی

١١- موسی

١۲- داستان کریسمس
 

B رسی

١- دانیال

۲- گفتار عیسی

٣- قدرت خدا

4- مرگ مسیح

۵- روت 

۶- سموئیل

۷- داود

۸- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١۰- الیشع

١١- شخصیتهای بیشر در عهد عتیق

١۲- داستان کریسمس
 

١- دانیال

۲- مردمی که عیسی مالقات کرد

٣- معجزات بیشر

4- مرگ مسیح

۵- روت 

۶- سموئیل

۷- داود

۸- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١۰- الیشع

١١- مردانی که خدا در عهد عتیق بکار گرفت

١۲- داستان کریسمس
 

١- دانیال

۲- معجزات بیشر

٣- مردمی که عیسی مالقات کرد

4- مرگ مسیح

۵- روت و سموئیل

۶- داود

۷- داود

٨- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١۰- الیشع

١١- یونس

١۲- داستان کریسمس
 

C رسی

مستوى 3 )۱۱-۱3 سنة(



Farsi     12 - 7 دروس A دستورالعمل برای معلامن - وقت کتاب مقدس سطح 1 و 2 رسی - BES7

می آموزیم که:

برای حواریون رضورت داشت تا روح القدس را داشته باشند.  •

هرکس که به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده ایامن داشته باشد آنگاه روح القدس در او ساکن می شود.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۲: ٣۶

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۲: ١-١۴ و ٣۶-٣۹

معرفی کنید 

سواالت فوق را مطرح کنید تا بتوانید روح القدس را معرفی کنید. آیا می توانید باد را ببینید؟ نه. از کجا می دانید که   •

وجود دارد؟ شام می توانید ببینید که چه می کند. بیرون از پنجره را ببینید و به دنبال شواهدی حاکی از اینکه باد وجود 

دارد بگردید.

به بچه ها در باره قیام مسیح یادآوری کنید - عیسی مرد و قیام کرد. قبل از اینکه به آسامن بازگردد وعده داد که یک   •

مدد کننده ناپیدا که خیلی مخصوص است برای شاگردانش خواهد فرستاد. 

این مدد کننده شخصی است که روح القدس نام دارد که آمده در وجود هر یک از آنها ساکن خواهد شد. درست مانند   •

باد آنان قادر نخواهند بود تا روح القدس را ببینند ولی تغییراتی را که در زندگی آنان ایجاد خواهد کرد را خواهند دید. 

تعلیم دهید

بزودی ، یک روز پس از اینکه عیسی به آسامن بازگشت، حواریون در خانه ای در اورشلیم گرد آمده بودند. )اعامل   •

رسوالن ۲: ١-۴( ناگهان همه آن مکان با رس و صدایی از یک باد تند قدرمتند پر شد. آنگاه چیزی شبیه شعله های آتش 

بر روی رس هر یک از آنها نشست. روح القدس آمده بود! فکر می کنید که حواریون چه فکری کردند، حال که عطیه 

مخصوص آمده بود؟ )هیجان زده، متحیر، خوشحال از اینکه وعده عیسی محقق شده بود(

آنگاه برای آنان کاشف بعمل آمد که به زبانهای مختلف سخن می گویند! توضیح بدهید که معموالً ما تنها به یک زبان   •

صحبت می کنیم که از والدین خود آموخته ایم وقتی که کوچک بودیم یا آنرا یاد گرفته ایم. همه این نشانه ها نشان 

می دهد که روح آمده بود. اگر از کنار این اتاق رد می شدید چه احساس می کردید؟

مردمی که در آن نزدیکی بودند رس و صدا را شنیدند و گیج و مبهوت شدند ولیکن شگفت زده شدند!   • 

)اعامل رسوالن ۲: ۵-١٣(

پطرس می دانست که این فرصتی برای او بود تا توضیح دهد که چه اتفاقی افتاده و به آنان درباره عیسی مسیِح   •

خداوند بگوید. )اعامل رسوالن ۲: ٣۶-٣۹( گفتگو کنید که موعظه )صحبت / ترشیح( مردن برای یک جامعت بزرگ از 

مردم چقدر می توانسته سخت و مشکل باشد. )کمی ترسناک، دانسنت کلامت مناسب برای گفنت، نگران بودن برای آنچه 

که مردم می باید فکرد کنند یا انجام دهند ....( اما پطرس قادر بود تا آنرا انجام دهد زیرا مددکار او روح القدس بوده 

است.

الزم بود تا شنوندگان پطرس از گناهانشان نجات یابند و ما هم همینطور.  •

توضیح بدهید که روح القدس  به هر کسی که به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده ایامن بیاورد عطا خواهد شد. روح   •

القدس مبا کمک خواهد کرد تا در باره عیسی به دیگران بگوئیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید. 

منایش دهید: روز پنطیکاست.

یاد بگیرید

آیه کلیدی اعامل رسوالن ۲: ٣۶ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح دهید. این موضوع بخشی از آن چیزی است 

که پطرس در حال موعظه اش گفت. او به آنان گفت که آنان مردمی هستند که عیسی مسیح را به هالکت رساندند ولی 

خداوند وی را دوباره قیام داد و زنده کرد. این موضوع تایید کننده این مطلب است که عیسی فقط یک بر نبود بلکه 

خداوند و مسیح بود.

بخاطر بسپارید

وقتی که روح القدس نازل شد حواریون کجا بودند؟  •

صدای روح مانند چه بود؟  •

حواریون چه دیدند؟  •

آنان به محض اینکه از روح القدس پر شدند چه کاری توانستند انجام بدهند؟  •

چه کسانی شنیدند که اتفاقی دارد می افتد؟  •

کدام یک از حواریون برخاست و توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است؟  •

پطرس در باره چه کسی صحبت کرد؟  •

پطرس به آنان گفت که در باره گناهانشان چه باید کنند؟  •

اگر چنین می کردند چه عطیه ای دریافت می کردند؟  •

امروزه روح القدس در چه نوع مردمی ساکن خواهد شد؟  •

A7 داستان ١

موعظه پطرس- این درس درباره معجزه روح القدس است که به پطرس کمک کرد تا درباره عیسی موعظه کند.
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می آموزیم که:

قدرت عیسی از طریق اعامل پطرس و یوحنا بروز کرد که مرد علیل را شفا داد.  •

پطرس و یوحنا می خواستند تا به مرد علیل کمک کنند و ما هم باید سعی کنیم تا به دیگران کمک کنیم.  •

آیه کلیدی: سطح ١ – اعامل رسوالن ٣: ۶، سطح ۲ – اعامل رسوالن ٣: ١۶

کالم منتخب: اعامل رسوالن ٣: ١-١۲

معرفی کنید 

با حس ترحم رشایط مرد علیل را که منی توانست راه برود ولی تنها می توانست گدائی کند تا غذا خریده و زنده مباند را   •

توصیف کنید.

اگر یک جفت عصا دارید می توانید آنها را نشان بدهید، ولی توضیح دهید که این مرد مجبور بود تا توسط دوستانش   •

حمل شود.

یک نقاشی ساده بکشید و صورت مرد غمگین را نشان بدهید.  •

تعلیم دهید

یک روز وقتی پطرس و یوحنا به سمت معبد می رفتند مرد علیل از آنها پول خواست. )اعامل رسوالن ٣: ١-۵( به این   •

نکته اشاره کنید که آنان وقت گذاشته تا کمی پیش او مبانند. 

از کلامت پطرس استفاده کنید. "من طال و نقره ندارم  اما آنچه دارم به تو می دهم. بنام عیسی مسیح نارصی برخاسته   •

و راه برو!" )اعامل رسوالن ٣: ۶-7( رشح بدهید که طال و نقره تنها مقدار کمی می توانست کمک کند - و منی توانست 

پاهای مرد را درمان کند. پطرس قادر بود تا به آن مرد چیزی بدهد که زندگی او را بطور کامل تغییر بدهد.

پطرس دست او را گرفت و به او کمک کرد تا روی پاهایش بایستد. ناگهان پاهای مرد قوت یافت. او برای اولین بار در   •

عمرش توانست راه رفته و بجهد. او از حمد و شکرگزاری به خدا پر شد و بدنبال پطرس و یوحنا به معبد رفت. )اعامل 

رسوالن ٣: ٨( نقاشی یک مرد خوشحال را در مقابل عکس قبلی نشان بدهید. اگر مردی  علیل را که قبالً هر روزه دیده 

بودید گدایی می کند چه فکری می کردید؟

همه از اتفاقی که افتاده بود متحیر شدند. )اعامل رسوالن ٣: ١۲-۹(  •

تعمق کنید که چگونه می توانیم از پطرس الگو و رسمشق بگیریم. در باره کمک به دیگران بطور عملی صحبت کنید و   •

همچنین می توانید اشاره کنید که مهم ترین چیزی که می توانیم با دیگران قسمت کنیم خرب خوش در باره عیسی مسیح 

است.

مانند آن مرد علیل ما هم در زندگی خود مشکل داریم. قدرت عیسی قادر است تا گناه ما را بربد درست مانند مردی که   •

از ناتوانی راه رفنت رها شد.

به چیزهایی فکر کنید که بخاطر آن می توانید خدا را شکر کنید.  •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش دهید: یک مرد علیل شفا می یابد.

یاد بگیرید
آیه کلیدی اعامل رسوالن ٣: ۶ برای سطح ١ و اعامل رسوالن ٣: ١۶ برای سطح ۲ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و 

ترشیح کنید.

بخاطر بسپارید

چه زمانی بود؟  •

پطرس و یوحنا به کجا می رفتند؟  •

آن مرد برای چه مدت از راه رفن ناتوان بود؟  •

او هر روز کجا می نشست؟  •

او از پطرس و یوحنا چه خواست؟  •

پطرس برای شفای آن مرد از نام چه کسی استفاده کرد؟  •

پطرس عالوه بر صحبت کردن با او چه کرد؟  •

سه کاری که آن مرد توانست انجام بدهد چه بودند؟  •

پس از اینکه او شفا پیدا کرد به کجا رفت؟  •

قدرت عیسی برای زندگی ما چه کاری می تواند انجام بدهد؟  •

A7 داستان ۲

پطرس مرد علیل را شفا می دهد – این داستان در باره قدرت شفا دهنده خداست.
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می آموزیم که:

مسیحیان اولیه با مقابله و عداوت رهربان مذهبی که عیسی مسیح را مصلوب کردند مواجه گردیدند.  •

آنانیکه عیسی را واقعاً دوست دارند مایل خواهند بود تا از او اطاعت و پیروی کنند هر چقدر هم که مشکالتی برایشان   •

ایجاد کند.

آیه کلیدی: عربانیان ١٣: ۶

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۴: ١-۲۲

معرفی کنید 

همچنان که این داستان در ادامه داستان قبلی به پیش می رود، در آغاز بهر است تا چند واقعیت اساسی مرور گردد.  •

از نقاشی های صورت شاد و غمگین برای تاثیر گذاری استفاده کنید.  •

آن مرد چطدر توانست راه برود؟ مطمنئ شوید که بچه ها درک کرده باشند که با قدرت مسیح چنین چیزی ممکن بوده   •

است.

تعلیم دهید

پس از این پطرس و یوحنا در باره عیسی مسیح که از مرگ قیام کرده بود موعظه کردند و بسیاری از مردم ایامن آوردند.   •

)اعامل رسوالن ۴: ١-۲ و ۴( ولی متولیان و افرادی که مسئولیت  معبد را بر عهده داشتند از حرف پطرس که گفته بود 

 عیسی مسیح قیام کرده ناراحت و خشمگین شدند. آنان یکباره پطرس و یوحنا را دستگیر و زندانی کردند. 

)اعامل رسوالن ۴: ٣( توضیح بدهید که آنها از به زندان افتادن چه احساسی کردند.

صبح روز بعد آنان را بیرون آورده و در محکمه از آنها بازجوئی کردند. )اعامل رسوالن ۴: ۵-7( توضیح بدهید که   •

محکمه از گروهی از مردم تشکیل می شد که تصمیم می گرفتند که آیا کسی از انجام کاری مقرص است یا نه.

یکبار دیگر روح القدس به پطرس کمک کرد تا رشح بدهد که آن مرد چگونه شفا یافته است. )اعامل رسوالن ۴: ٨-١۲(   •

محکمه با مشکل روبرو شد که با پطرس و یوحنا چه کنند! آنان می دانستند که معجزه بزرگی رخ داده است ولی پس از 

شور و مشورت تصمیم خود را اتخاذ کرده و به پطرس و یوحنا گفتند که نباید دیگر در باره عیسی حرفی بزنند. )اعامل 

رسوالن ۴: ١٣-١۹( پطرس و یوحنا در این باره چه احساسی پیدا کردند؟ آیا می توانستند از این دستور تبعیت کنند؟

پطرس و یوحنا می دانستند که صحبت نکردن در باره عیسی مسیح ناممکن است! )اعامل رسوالن ۴: ۲۰( آنان عیسی   •

را آنقدر دوست داشتند که عزم داشتند که هر طور ممکن است از او پیروی و اطاعت کنند. آنان می دانستند که می 

توانند روی خداوند حساب کنند که با آنان خواهد بود حتی اگر به هر قیمتی که باشد و یا هر اتفاقی که بیفتد. روح 

القدس به آنان کمک خواهد کرد.

عیسی از ما هم می خواهد تا او را دوست داشته و از او اطاعت کنیم، هر چقدر هم که سخت و مشکل باشد.   •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش دهید: پطرس و یوحنا دستگیر شدند.

یاد بگیرید

آیه کلیدی عربانیان ١٣: ۶ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و رشح بدهید. شام می توانید از بازی "برنده - بازنده" 

استفاده کنید )به تعداد حروف لغات خط فاصله کشیده شود و بچه ها حرفی را بگویند و اگر درست باشد روی خط فاصله 

بنویسند و اگر غلط باشد امتیاز منفی بگیرند و باید این کار تکرار شود تا گروهی بتواند آیه درست را حدس بزند. اگر تعداد 

منفی ها از دو برابر تعداد حروف بیشر باشد آن گروه بازنده می شود. بچه ها می توانند به سه گروه تقسیم شوند و هر 

گروه یک قسمت را بگوید و همه می توانند آدرس آیه کلیدی را بگویند.( آیا این کالم می توانست به پطرس و یوحنا کمک 

کند؟ توضیح بدهید که دانسنت این آیه می تواند مبا نیز کمک کند!

بخاطر بسپارید

این عبارات را بر روی کارتهای کوچکی بنویسید. هر بار که یکی از این کارتها را می خوانید، دانش آموزان باید جواب درست 

یا غلط بدهند. هر عبارت درست از ۵ تا ١۰۰ امتیاز می تواند داشته باشد. از دو تیم استفاده کنید.

پلیس ها از پطرس و یوحنا خیلی عصبانی بودند.  •

آنها یک شب را در زندان گذراندند.  •

وقتی که آزاد شدند در یک محکمه از آنان بازجوئی شد.   •

پطرس به محکمه گفت که قدرت عیسی آن مرد را شفا بخشیده است.   •

پطرس و یوحنا از محکمه فرار کردند.  •

محکمه از پطرس و یوحنا خواست تا در باره عیسی دیگر حرفی نزنند.  •

پطرس و یوحنا به محکمه گفتند که از خواسته محکمه پیروی خواهند کرد.  •

A7 داستان ٣

پطرس در زندان -  این داستان در باره این است که خداوند به کسانی که او را خدمت می کنند چگونه کمک می کند.
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می آموزیم که:

خداوند قدرت خود را می بخشد و به مسیحیان کمک می کند تا بتوانند کار او را به پیش بربند.   •

دعا در هر موقعیتی که با آن روبرو شویم مهم است.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۴: ٣١ یا متی ۶: ٣٣

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۴: ۲٣-٣١

معرفی کنید 
درباره اخباری که بچه ها دوست دارند تا با دوستان یا خانواده به مشارکت بگذارند صحبت کنید – احتامالً این اخبار مهیجی 

درباره آنچه که انجام داده اند یا رفته اند یا مسابقه ای که برده اند می باشد. یا شاید آنها در باره چیزی نگران بوده و 

مشارکت آن با دوستان بتواند کمک کننده باشد.

تعلیم دهید

پطرس و یوحنا اخباری داشتند که می خواستند با دوستانشان به مشارکت بگذارند. )اعامل رسوالن ۴: ۲٣( توضیح بدهید   •

که خرب خوش این بود که آنان از زندان بیرون آمده بودند ولی خرب بد این بود که به آنان گفته شده بود که در باره 

عیسی نباید حرفی بزنند!

دوستان پطرس و یوحنا تصمیم خردمندانه ای گرفتند تا دعا کنند. )اعامل رسوالن ۴: ۲۴-٣۰( آنان می دانستند که خدا   •

همه چیز را تحت کنرل دارد. آنها می دانستند که قدرت خدا از قدرت همه کسانی که آنها را دستگیر کرده بودند عظیم 

تر بود. وقتی که دعا کردند کارهای حیرت انگیزی را بیاد آوردند که خدا تا کنون برایشان انجام داده بود تا قدرت خویش 

را به آنها نشان بدهد. آنان از خدا خواستند تا به آنان شجاعت عطا کند و بتوانند معجزات بیشری با قدرت عیسی انجام 

دهند. )اعامل رسوالن ۴: ۲۹ و ٣۰(

به محض اینکه دعا کردند خداوند به دعاهای آنان جواب داد! )اعامل رسوالن ۴: ٣١( رشح بدهید که ساختامن لرزید   • 

چون خدا قدرت روح القدس را دوباره به آنان نشان داد که با آنان خواهد بود و به آنان کمک خواهد کرد تا در باره 

عیسی مسیح خداوند حرف بزنند.

توضیح بدهید که وقتی با مشکلی روبرو می شویم ما نیز می توانیم نزد خدا دعا کنیم تا بتوانیم آن کار را انجام دهیم.  •

خداوند دعاهای ما را شنیده و پاسخ می دهد و او مبا کمک می کند تا عیسی مسیح را در هر کاری در درجه نخست   •

قرار بدهیم، مثل مردمی که در این داستان چنین کردند. 

می توانید با دانش آموزان سطح ۲ زندگی مسیحیان را در کشورهایی مطرح کنید که دیگران تالش می کنند تا آنها را از   •

گفنت خرب خوش در باره عیسی منع کنند. می توانیم دعا کنیم که آنان شجاعت یابند تا عیسی مسیح خداوند را در درجه 

نخست کارهایشان قرار دهند. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: پطرس و یوحنا دستگیر می شوند.

یاد بگیرید

آیه های کلیدی اعامل رسوالن ۴: ٣١ یا متی ۶: ٣٣ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و رشح بدهید. 

در متی ۶: ۳۳ ، واژه "بطلبید" و "جستجو کنید" مرادف و هم معنی می باشند. "ملکوت خدا" یعنی هر چیزی که برای خدا و 

هم چنین برای عیسی مسیح مهم است.  

بخاطر بسپارید

از داستانهای A7 یک امتحان کوچک بگیرید.

چرا حواریون عیسی به روح القدس نیاز داشتند؟  •

وقتی که روح آمد حواریون چه دیدند؟  •

آیه کلیدی را کامل کنید )از ترجمه تفسیری استفاده کنید(: - "از این جهت ، من امروز به وضوح و روشنی به همه شام   •

هموطنانم می گویم که همین عیسی که شام بر روی صلیب کشتید، خدا او را .................. و .................. تعیین فرموده 

است !" )اعامل رسوالن ۲: 3۶( ]داستان ۱[

چرا آن مرد در کنار معبد گدائی می کرد؟  •

او از چه زمانی قادر نبود تا راه برود؟  •

کلامت جا افتاده را از آیه کلیدی یافته و جاهای خالی را پُر کنید )از ترجمه تفسیری استفاده کنید(: "ما پولی نداریم که   •

به تو بدهیم ! اما من چیز دیگری به تو می دهم ! در نام .......................... به تو دستور می دهم که .......................... 

و .......................... !"

این معجزه به مردم چه چیزی را در باره عیسی مسیح ثابت کرد؟   •

چرا پطرس و یوحنا به زندان افتادند؟  •

محکمه از آنان خواست تا چه کاری انجام ندهند؟   •

وقتی که خداوند دعاهای دوستان پطرس و یوحنا را اجابت کرد چه اتفاقی افتاد؟  •

A7 داستان ۴

پطرس آزاد می شود - این داستان در باره اجابت دعاها توسط خداست.
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می آموزیم که:

قدرت عیسی از طریق پطرس آشکار شد تا طبیتا شفا یابد.  •

ما باید با ایامن خود به عیسی مسیح لبیک بگوئیم.   •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۹: ۴۲

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۹: ٣۲-۴٣

معرفی کنید 

از شیوه هایی حرف بزنید که به نیازمندان می توانیم با قسمت کردن آنچه که داریم کمک کنیم. اگر ممکن است از   •

تصاویری استفاده کنید تا این شیوه ها را به منایش بگذارید.

طبیتا را بعنوان یک زن بسیار نیکوکار و مهربان که عیسی مسیح را دوست داشت معرفی کنید. به این خاطر او از وقت   •

خود برای کمک به دیگران بهره برد و چون در خیاطی ماهر بود برای آنهایی که بینوا و فقیر بودند لباس می دوخت. 

تعلیم دهید

یک روز طبیتا بشدت بیامر شد و مرد. )اعامل رسوالن ۹: ٣7( دوستان او چه احساسی می کردند؟  •

دو نفر از مسیحیان برای یافن پطرس راهی شدند که در آن حوالی در نزدیکی شهر یافا بود.   • 

)اعامل رسوالن ۹: ٣٨ و ٣٩(

پطرس مستقیامً به خانه طبیتا رفت. )اعامل رسوالن ۹: ۴۰ و ۴۱( با جزئیات توضیح بدهید که پطرس چطور در ابتدا دعا   •

کرد سپس با او صحبت کرد، دستان او را گرفت و به او کمک کرد تا روی پا بایستد. طبیتا زنده بود! صحنه شادی را با 

زمانی که او نخست به آن خانه رسید مقایسه کنید. تاکید کنید که این معجزه ای بود که پطرس توانست آنرا فقط بخاطر 

قدرت عیسی مسیح که از طریق او جلوه می کرد انجام بدهد.

بسیاری از مردم به عیسی مسیح ایامن داشتند. )اعامل رسوالن ٩: ۴۲(  •

ما باید به عیسی مسیح ایامن داشته باشیم مانند کسانی که شاهد زنده شدن طبیتا بودند.   •

بطور ساده رشح بدهید این مطلب به چه معنی است -  ما باید درک کنیم که او پرس خداست، او زنده است و قدرت   •

دارد تا گناهان ما را بزداید. ایامن داشنت به عیسی یعنی اینکه ما بطور کامل به او اعتامد داریم. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: طبیتا به زندگی باز می گردد.

یاد بگیرید

آیه کلیدی اعامل رسوالن ٩: ۴۲ را تعلیم بدهید.

این آیه کلیدی حتی برای بچه های کوچک ساده است - دوباره چک کنید که بچه ها آنرا فهمیده باشند. چک کنید که آنان 

فهمیده باشند که "بسیاری" اشاره به چه کسانی است. چه چیزی باعث شد تا به خداوند ایامن بیاورند؟ چرا برای ما اهمیت 

دارد تا به خداوند ایامن داشته باشیم؟ یک فرد چگونه می تواند به خدا ایامن داشته باشد؟

بخاطر بسپارید

طبیتا در کجا زندگی می کرد؟  •

او چگونه به مردم کمک می کرد؟  •

چرا او به مردم کمک می کرد؟  •

وقتی طبیتا مرد مردم چه احساسی داشتند؟  •

چه کسی برای پیدا کردن پطرس راهی شد؟  •

پطرس وقتی در کنار تخت طبیتا زانو زد چه کرد؟  •

وقتی طبیتا به زندگی بازگشت مردم چه کردند؟  •

آیه کلیدی را از طریق کتاب مقدس پیدا کنید؟  •

A8 داستان ١

پطرس برای طبیتا دعا می کند -  این داستان درباره بازگشت طبیتا از مرگ به زندگی می باشد.
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می آموزیم که:

پطرس به نسبت به آنچه که خدا از او خواسته بود فرمانربدار بود.  •

خدا همه را دوست دارد و از همه می خواهد تا خرب خوش را در باره عیسی مسیح بدانند.  •

آیه کلیدی: یوحنا ٣: ۱۶

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۱۰: ۹-۲٣ 

معرفی کنید 

در باره این موضوع حرف بزنید که مردم در کشورهای مختلف با همدیگر تفاوت دارند – از عکس یا تصاویر موجود   •

استفاده کنید.

در باره تفاوتهای رنگ پوست، مو، لباس، زبان و غیره صحبت کنید.  •

خداوند همه را آفریده است. خداوند از هر فردی می خواهد تا در باره وی و در باره پرسش عیسی مسیح بیاموزند.  •

تعلیم دهید

در حالیکه پطرس در یافا دعا می کرد )آنرا را با A8 داستان ۱ پیوند بدهید( خدا به پطرس آموخت که او همه را دوست   •

دارد. )اعامل رسوالن ۱۰: ٩-۱۶( نیازی نیست تا به جزئیات رویا بپردازید. با دانش آموزان سطح ۲ می توانید توضیح 

دهید که درک این حقیقت برای پطرس مشکل بود چون او یک یهودی زاده بود و تا آن زمان او فکر می کرد که تنها 

یهودیان برای خدا اهمیت داشتند. پطرس باید یاد می گرفت که هرکسی برای خدا عزیز است.  

سه مهامن رس رسیدند و از پطرس دعوت کردند تا با آنها به خانه کرنلیوس برود. )اعامل رسوالن ۱۰: ۱7-۲۲( توضیح   •

بدهید که کرنلیوس رسباز رومی مهمی بود که مشتاق بود تا در باره خداوند بیشرت بداند. کرنلیوس با پطرس تفاوت 

داشت و پطرس معموالً به مالقات فردی مثل او منی رفت. توضیح بدهید که چطور پطرس دانست که برای او مشکلی 

نیست تا برود )۱( از آنچه که خدا هامن موقع به او آموخته بود )۲( روح القدس او را هدایت می کرد.

پطرس به خانه کرنلیوس در قیریه سفر کرد. )حدوداً ۶۵ کیلومر دورتر( )اعامل رسوالن ۱۰: ۲٣( سعی کنید با مقایسه   •

نزدیکرتین شهری که در آن سکونت دارید فاصله را مقایسه کنید تا بچه ها دوری شهر را درک کنند. این سفر یک روز 

کامل بطول می کشید. فرمانربداری پطرس از خدا را در این سفر در کانون توجه قرار دهید. 

تاکید کنید که خدا از هر کسی می خواهد تا بداند که او آنها را دوست دارد. او پرس خود را داد تا بر روی صلیب مبیرد   •

تا همگان بتوانند آمرزیده شوند. 

اگر هم اکنون به عیسی مسیح ایامن دارید پس می توانید به دیگران کمک کنید تا در باره او آگاهی یابند.  •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش دهید: پطرس در باره عیسی با کرنلیوس سخن می گوید.

آیه کلیدی یوحنا ٣: ۱۶ را در جایی که الزم است تعلیم داده و نریح کنید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

چه کسی با پطرس مانده بود؟  •

پطرس در میانه روز چه می کرد؟  •

خداوند وقتی که با پطرس سخن گفت می خواست تا او چه چیزی را بداند؟  •

چند نفر برای دیدن پطرس آمدند؟  •

پطرس به مالقات چه کسی رفت؟  •

کار کرنلیوس چه بود؟  •

چرا پطرس به خانه کرنلیوس رفت؟  •

خداوند چگونه نشان داد که همه را در دنیا دوست می دارد؟  •

اجرا کنید: آن بخش از داستان که مهامنان رس رسیدند و در داستان ٣ ادامه یافت  را اجرا کنید. بزرگرها می توانند نقش 

پطرس و مهامنان را بازی کنند.

A8 داستان ۲

پطرس رویایی می بیند – این داستان در باره محبت خدا برای همگان است.



Farsi     12 - 7 دروس A دستورالعمل برای معلامن - وقت کتاب مقدس سطح 1 و 2 رسی - BES13

می آموزیم که:

کرنلیوس یکی از اولین غیریهودیان بود که به عیسی ایامن آورد و چگونگی ایامن آوردن او.  •

خدا متایل دارد تا گناهان هر کسی را که به او ایامن می آورد ببخشد.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۱۰: ۴٣

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۱۰: ۲٣-۴٨

معرفی کنید 

از آنجا که این بخش ادامه داستان هفته قبل می باشد شایسته است تا از برخی از سواالت آزمون کوتاه داستان ۲   •

استفاده منوده تا جزییات را مرور کنید.

وقتی چنین کردید، می توانید به بچه ها مثالی از برخی وقایع مهم در اجتامع خود ارائه کنید که مردم را برای شنیدن   •

اخبار گرد هم می آورد.

تعلیم دهید

پطرس به خانه کرنلیوس رسید. )اعامل رسوالن ۱۰: ۲۴-٣٣( به بچه ها کمک کنید تا صحنه را تصور کنند – آن خانه   • 

شلوغ مملو از خانواده و دوستان کرنلیوس بود و همه کسانی که مشتاق دیدن پطرس بودند. کرنلیوس می خواست تا با 

پطرس مانند یک مهامن بلندمرتبه رفتار کند و به همین جهت در مقابل او تعظیم کرد! پطرس به او گفت صاف بایست 

چون تعظیم در برابر یک مرد عادی درست نیست. آنگاه کرنلیوس توضیح داد که خدا به او گفته است تا بدنبال پطرس 

بفرستد. ممکن است بخواهید اشاره کنید که خدا برای این جلسه هر دوی آنان را آماده کرده بود!

پیام پطرس. )اعامل رسوالن ۱۰: ٣۴-۴٣( توضیح بدهید که چطور پطرس به آنها گفت خدا از مردم هر قوم و ملیتی می   •

خواهد تا به او ایامن داشته باشند.

در باره وقایعی بگویید که او درباره عیسی مسیح سخن گفت -  او که کارهای خوب انجام داد، مردم را شفا داد، به   •

هالکت رسید و توسط خدا از مرگ قیام کرد. عیسی مسیح خداوند روزی قضاوت خواهد منود ولی مهم تر از همه چیز 

اینکه او آمرزش از گناهان را برای کسانی که االن به او ایامن بیاورند عطا خواهد منود. 

واکنش شنوندگان. )اعامل رسوالن ۱۰: ۴۴-۴٨( روح القدس به این مردم کمک منود تا آنچه را که پطرس به آنان گفت   •

بفهمند. آنان به خدا ایامن آورده و گناهانشان آمرزیده شد. 

توضیح بدهید که وقتی که ما خرب خوش را درباره عیسی مسیح می شنویم، باید مانند این مردم به او واکنش نشان   •

دهیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش دهید: پطرس به کرنلیوس در باره عیسی می گوید.

یاد بگیرید
آیه کلیدی اعامل رسوالن ۱۰: ۴٣ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. معنی هرکسی و آمرزش را توضیح 

بدهید.

بخاطر بسپارید

در عوض آزمون کوتاه ، ایده خوبی خواهد بود که یک کوالژ از صورتها درست کنید تا اطراف آیه کلیدی را با حروف درشت 

در بر بگیرد. هر یک از بچه ها می تواند صورت خود را نقاشی کند. این می تواند حقیقت را در باره محبت خدا که پطرس 

آموخته بود تقویت کرده و  به آنان کمک کند تا درک کنند که "هر کسی" شامل شخص آنها هم می شود. در حالت دیگر، 

بچه ها می توانند صورتهایی را از مجله های قدیمی در صورتی که موجود هستند جدا کنند.

اجرا کنید: هامن طور که در داستان ۲ پیشنهاد شد، این داستان هم می تواند اجرا شود.

A8 داستان ٣

پطرس و کرنلیوس – این داستان درباره یک افس رومی است که خداوند او را نجات می دهد.
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می آموزیم که:

دوستان پطرس برای او دعا کردند.  •

خدا می تواند کارهای شگفت انگیزی در پاسخ به دعاهای ما انجام دهد.  •

آیه کلیدی: یعقوب ۵: ۱۶

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۱۲: ۱-۱٩

معرفی کنید 

در باره استفاده از تلفن برای صحبت کردن با دوستان بگوئید یا برای کمک طلبیدن برای فردی. اگر ممکن است یک   •

گوشی موبایل بعنوان تصویر کمکی استفاده کنید.

مفهوم دعا را مثل حرف زدن با خدا مرور کنید.  خدا مستقیامً با ما حرف منی زند ولی او همیشه می شنود. او قدرت   •

دارد تا به دعاهای ما جواب بدهد. 

در درس امروز یک گروه از دوستان درباره چیزی مهم دعا کردند.  •

تعلیم دهید

پطرس در زندان. )اعامل رسوالن ۱۲: ۱-۴( هیرودیس پادشاه از پیروان عیسی نفرت داشت. یعقوب به هالکت رسید.   •

طولی نکشید که بعد از آن پطرس دستگیر و به زندان افکنده شد. زمان قبل را هم بیاد بیاورید که این اتفاق برای پطرس 

افتاده بود. )اعامل رسوالن A7 :۵ / داستان ٣(

دعاهای دوستان پطرس. )اعامل رسوالن ۱۲: ۵( گفتگو کنید که چرا این بهرتین کار برای انجام بود.  •

از زندان آزاد شد. )اعامل رسوالن ۱۲: ۶-۱۰( شب قبل از محاکمه پطرس بود )توضیح بدهید که چقدر نتیجه این   •

محاکمه مهم بود(. پطرس بین دو رسباز به زنجیر کشیده شده بود ولی او عمیقاً به خواب رفته بود. بگوئید که چگونه 

پطرس توسط فرشته ای نجات داده شد. شور و هیجان و جزئیات را هم اضافه منوده  و حیرت و شگفتی را در آنچه که 

اتفاق افتاد منتقل کنید. پطرس مطمئناً حس می کرد که خواب و رویا می بیند.

پطرس در خانه دوستش. به محضی که پطرس بیرون رفته و در خیابان بود، متوجه شد که خدا او را رها کرده است. االن   •

حس پطرس چه بود؟ او مستقیامً به خانه دوستانش رفت. )اعامل رسوالن ۱۲: ۱۱-۱7( وقتی او در را کوبید توصیف 

کنید که رودا چه عکس العملی از خود نشان داد و واکنش آنان چه بود. آنان باید متعجب و غافلگیر شده باشند؟

وضعیتهایی که ما می توانیم در باره آن نزد خدا دعا کنیم را رشح دهید. خدا همیشه دعاهای ما را می شنود و به آنها   •

در بهرتین شیوه ای مه مناسب می داند پاسخ می گوید. 

ما باید بیاد داشته باشیم که خدا را شکر و سپاس بگوئیم وقتی که به دعاهای ما پاسخ می گوید.   •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش دهید: رهایی معجزه گونه پطرس از زندان.

یاد بگیرید
آیه کلیدی یعقوب ۵: ۱۶ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. این آیه مبا می گوید که دعاهای ما واقعاً 

می تواند تفاوت ایجاد کند. خدا دعاهای ما را برای کار خویش بکار می برد.

بخاطر بسپارید

چه کسی پطرس را به زندان انداخت؟  •

هیرودیس پادشاه چه کسی را پیش از آن به هالکت رسانده بود؟  •

وقتی خدا فرشته ای را فرستاد پطرس چه می کرد؟  •

چرا دوستان پطرس گرد هم آمده بودند؟  •

فرشته از پطرس خواست تا چه کاری انجام بدهد؟  •

پطرس چگونه از میان دروازه زندان گذشت؟  •

فرشته تا چه حد با پطرس راه رفت پیش از اینکه از هم جدا شوند؟  •

او به خانه چه کسی رفت؟  •

در کنار درب خانه چه کسی پطرس را دید؟  •

چرا ابتدا رودا در را باز نکرد؟  •

اجرا کنید: بخشی را که پطرس زندان را ترک می کند می تواند دو به دو اجرا شود، یک نفر از بچه ها بعنوان پطرس و دیگری 

بعنوان فرشته. یک فرد بزرگسال می تواند قصه را همزمان با اجرای منایش برای بچه ها بازخوانی کند.

A8 داستان ۴

پطرس نجات می یابد -  این داستان در باره اجابت دعا توسط خداست.
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می آموزیم که:

خودخواهی یعنی اینکه خود را مقدم دانسن ، حتی اگر دیگران آسیب ببینند.  •

مانند یعقوب، ما می توانیم خودخواه باشیم و این کار گناهی بر علیه خداست.  •

آیه کلیدی: پیدایش ۲۵: ۲٨ یا فیلیپیان ۲: ٣

کالم منتخب: پیدایش ۲۵: ٣۴-۱٩

معرفی کنید 

آیا دو نفر که دوقلو باشند را می شناسید؟ آیا آنان در شخصیت و شکل متفاوت یا بهم شبیه هستند؟ آیا تا بحال با برادر   •

و خواهر خود دعوا کرده اید؟

خودخواهی یعنی چه؟ آیا زمانی را بیاد دارید که فردی خودخواهانه عمل کرده و به شام صدمه رسانده است؟  •

این داستان در باره دو برادر است که با هم خیلی جور نبودند. یکی از آنان فقط به خودش فکر می کرد و برادر خود را   •

فریب داد.

تعلیم دهید

•  اسحاق و ربکا انتظار یک دوقلو را داشتند. قبل از اینکه دوقلوها بدنیا بیایند، خدا به ربکا گفت که برادر بزرگر خادم 

برادر کوچکر خواهد بود. )پیدایش ۲۵: ۱٩-۲٣(

وقتی که دوقلو ها بدنیا آمدند روشن بود که خیلی با هم تفاوت خواهند داشت. برادر بزرگر خیلی پر مو بود ولی   •

یعقوب پوست صافی داشت. )پیدایش ۲۵: ۲۴-۲۶( آنها از متفاوت بودن نیز لذت می بردند – عیسو یک شکارچی خیلی 

خوبی شد ولی یعقوب دوست داشت تا در خانه مباند. هر یک از والدین به یکی از پرسها عالقه داشت. اسحاق عیسو را 

دوست داشت ولی ربکا یعقوب را دوست داشت. )پیدایش ۲۵: ۲7-۲٨(

روزی یعقوب خورشت می پخت. عیسو برای شکار رفته بود. به بچه ها کمک کنید تا صحنه را متصور شوند – عیسو   •

خیلی خسته و گرسنه بود، بوی خورشت لذیذ در هوا پیچیده بود! عیسو حق نخست زادگی داشت! ولی یعقوب خیلی 

حیله گر بود. او گفت تنها زمانی به او خورشت می دهد اگر عیسو حق نخست زادگی را به او بدهد. حق نخست زادگی 

را توضیح بدهید. پرس ارشد در خانواده معموالً حق نخست زادگی داشت. به این معنی که وقتی که پدر خانواده مبیرد 

او می تواند رئیس خانواده بشود. همچنین او می توانست دوبرابر ثروت پدر را تصاحب کند. 

عیسو برای تفکر مکث نکرد چون خیلی گرسنه بود! او اجازه داد تا توسط برادر خود گول بخورد و حق نخست زادگی   •

خود را به کمی خورشت فروخت. )پیدایش ۲۵: ۲٩-٣۴( در باره حرکات و رفتار دو پرس به بحث بپردازید. آیا درست بود 

که یعقوب برای حق نخست زادگی عیسو را فریب بدهد؟ آیا عیسو باید حق نخست زادگی ارزشمند خود را برای کاسه 

ای خورشت بفروشد؟

گاهی اوقات درست مانند عیسو و یعقوب ما فقط در باره چیزی که می خواهیم فکر می کنیم. وقتی که خودخواهیم   •

بر ضد خدا گناه می کنیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسو حق نخست زادگی خود را به عیسو واگذار می کند.

آیه کلیدی پیدایش ۲۵: ۲٨ یا فیلیپیان ۲: ٣ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

نام های دو پرس در داستان چه بود؟  •

کدام یک از پرس ها ارشد بود؟  •

پرسها از دو چیز با هم متفاوت بودند. آن تفاوتها را بنویسید.  •

حق نخست زادگی چه بود؟  •

آیا فکر می کنید که یعقوب برای چه حق نخست زادگی را برای خودش می خواست؟  •

یعقوب چگونه عیسو را فریب داد؟  •

از این داستان چه درس و عربتی یاد می گیریم؟  •

A9 داستان ۱

یعقوب برادرش را فریب می دهد -  این داستان در باره خودخواهی است.
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می آموزیم که:

ربکا و یعقوب می خواستند تا اسحاق را فریب بدهند.  •

در دیدگان خدا تقلب و دورغ گوئی کار خطایی است.  •

آیه کلیدی: پیدایش ۲7: ۲۰ یا مزامیر ٣۲: ۲

کالم منتخب: پیدایش ۲7: ۱-۲٩

معرفی کنید 

دروغ گوئی به چه معناست؟  •

در این داستان یعقوب به پدر خود دروغ می گوید. دروغهای او پدر و برادرش را خیلی زیاد می رنجاند.  •

آیا می توانید به داستانهای دیگری که دیگران گفته اند و موجب ناراحتی و خسارت دیگران شده فکر کنید؟  •

تعلیم دهید

حال اسحاق پیر و نابینا شده بود. او می خواست قبل از مرگ پرس ارشد خود عیسو را برکت دهد. او از عیسو خواست   •

تا غذای مخصوصی برای او آماده کند. )پیدایش ۲7: ۱-۴( توضیح بدهید که در زمانهای کهن کتاب مقدس ، یک پدر قبل 

از اینکه مبیرد پرس ارشد خود را برکت می داد. 

ربکا از فاصله ای شنید که اسحاق می خواهد عیسو را برکت بدهد. او و یعقوب نقشه ای طراحی کردند تا اسحاق در   •

عوض به یعقوب برکت بدهد.  از این رو ربکا غذای مخصوصی پخت و دستان یعقوب را با پوست بز پوشاند تا پر مو 

بنظر بیاید، مانند عیسو. )پیدایش ۲7: ۵-۱7( به بچه ها یادآوری کنید که هر یک از والدین به یک پرس عالقه داشت. 

پرس مورد عالقه ربکا یعقوب بود  و اسحاق به عیسو عالقمند بود. هر یک از آنها می خواستند تا پرس مورد عالقه برکت 

یابد. یک مثال از تبعیض و استثنا قائل شدن را در خانه یا محیط مدرسه بیاورید که بچه ها آن را غیر متصفانه تشخیص 

می دهند.

یعقوب غذای مخصوصی برای اسحاق آورد. او به اسحاق دروغ گفت و وامنود کرد که او عیسو است. اسحاق متعجب   •

شده بود که عیسو چقدر رسیع توانسته غذای لذیذ را آماده کند. )پیدایش ۲7: ۱٨-۲۰( فکر می کنید که ربکا و یعقوب 

خدا را از کارشان خشنود منودند؟ چرا/چرا نه؟

اسحاق همچنان مشکوک بود. آیا این فرد واقعاً عیسو بود؟ او می خواست مطمنئ شود پس خواست تا موها را بر روی   •

دستان یعقوب ملس کند. اسحاق موی دستان یعقوب را ملس کرد. بلی ... دستان مانند عیسو حس می شدند ولی صدا 

مانند صدای یعقوب بود. اسحاق رس درگم شده بود. پس یعقوب دوباره دروغ گفت و به پدر خود گفت که او عیسو 

است. )پیدایش ۲7: ۲۴-۲۱(

اسحاق غذایی را که یعقوب آورده بود خورد. وقتی آنرا متام کرد یعقوب را برکت داد و فکر می کرد که او عیسو را   •

برکت داده است. )پیدایش ۲7: ۲۵-۲۹( فکر می کنید وقتی اسحاق بفهمد که به او دروغ گفته شده است چه احساسی 

خواهد داشت؟ 

فکر می کنید که چرا خدا فرمان داد تا دروغ نگوئیم؟  •

عیسی مسیح را بعنوان منونه و الگو در نظر بگیرید.  •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: یعقوب اسحاق را فریب می دهد.

آیه کلیدی پیدایش ۲7: ۲۰ یا مزامیر ٣۲: ۲ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

پرس مورد عالقه اسحاق که بود؟  •

پرس مورد عالقه ربکا که بود؟  •

اسحاق قبل از مرگ می خواست برای عیسو چکار کند؟  •

آیا ربکا می خواست تا عیسو برکت یابد؟ چرا؟  •

یعقوب و ربکا چگونه اسحاق را فریب دادند؟  •

چرا اسحاق منی دانست که آن فرد در واقع یعقوب بود؟  •

آیا فکر می کنید که یعقوب و ربکا با این داستان خدا را خشنود ساختند؟ چرا؟  •

A9 داستان ۲

یعقوب پدر خویش را فریب می دهد – این داستان در باره این است که یعقوب چگونه فریب داد.
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می آموزیم که:

ما می توانیم به خدا اعتامد کنیم چون او همیشه به قول و وعده خود وفادار است.  •

خدا مراقب و دلنگران ماست.  •

آیه کلیدی: پیدایش ۲٨: ۱۶ یا مزامیر ٨۶: ۱۱

کالم منتخب: پیدایش ۲٨: ۲۲-۱

معرفی کنید 

به بچه ها یادآوری کنید که چطور یعقوب در داستان قبل عیسو را فریب داد. عیسو خیلی عصبانی بود و برنامه چیده   •

بود تا یعقوب را بکشد. یعقوب تصمیم گرفت تا خانه را برای مدتی ترک کند. 

از بچه ها بخواهید تا فکر کنند که یعقوب هستند. آنان چه احساسی خواهند داشت که بدین گونه خانه را ترک کنند؟  •

به بچه ها توضیح بدهید که حتی اگر چه یعقوب کار بدی کرده بود، خدا همچنان مراقب و دلنگران او بود و او را   •

دوست داشت. داستان امروز ما می گوید که چطور خدا خود را به یعقوب نشان داد.

تعلیم دهید

اسحاق یعقوب را برکت داد و او را راهنامیی کرد تا خانه را ترک کرده و به خانه عمویش البان به حران برود. در آنجا او   •

می بایست همرسی برای خود بیابد. )۲٨: ۵-۱(

در سفر خود، یعقوب توقف کرد تا شب را اسراحت کند. او سنگی را بعنوان بالش زیر رس گذاشت. تصور کنید که   •

چطور بوده! وقتی که خوابید خوابی دید در باره نردبانی که از زمین به آسامن رسیده. فرشتگان خدا از نردبان به باال و 

پایین می رفتند. )۲٨: ۱۲-۱۰(

خداوند در باالی نردبان ایستاده بود. او به یعقوب گفت که به او برکت خواهد داد و نسل های زیادی به او خواهد   •

بخشید. خدا به یعقوب وعده داد که با او باشد. یک روز خدا یعقوب را دوباره به خانه خواهد برد. )۲٨: ۱٣-۱۵( بحث 

کنید که وعده چیست. آیا ما همیشه قول و وعده های خود را نگاه می داریم؟ چرا؟ به بچه ها قول بدهید که همیشه 

به قول و وعده های خود عمل کنند. او قادر متعال است و هرگز دروغ منی گوید.

وقتی که یعقوب از خواب برخاست فهمید که خدا در آنجا بوده است. حس ترس یعقوب را در فکر اینکه خدا با او بوده   •

است توضیح دهید. یعقوب خیلی کارهای خطایی انجام داده بود که برای خدا خشنود کننده نبود. ولی خدا همچنان به 

او اهمیت می داد! سپس سنگی را که زیر رس گذاشته بود برداشته و روی آن روغن ریخت. او آن محل را بیت عیل نام 

نهاد. یعقوب قول داد که اگر خدا او را به خانه بازگرداند آنگاه پروردگارش خواهد بود. )۲٨: ۱۶-۲۲( یعقوب همچنان 

نیاز داشت فرا بگیرد که خدا همیشه وعده های خود را نگاه می دارد!

ما مثل یعقوب هستیم چون کارهای اشتباهی انجام داده ایم. خدا ما را دوسن دارد و برای هر یک ازما اهمیت قائل   •

است درست هامنگونه که یعقوب را دوست داشت. توضیح بدهید که او پرس خود را فرستاد تا بر روی صلیب برای ما 

مبیرد. عیسی مسیح مانند نردبان است که خدا را برای ما می آورد تا ما را به خانه آسامنی بربد. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید. 

منایش بدهید: خدا در رویا با یعقوب سخن می گوید.

آیه کلیدی پیدایش ۲٨: ۱۶ یا مزامیر ٨۶: ۱۱ را در جایی که رضوری است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

•  چرا یعقوب مجبور بود تا خانه را ترک کند؟

یعقوب از چه چیزی بعنوان بالش استفاده کرد؟  •

یعقوب در رویا چه دید؟  •

خدا در رویا به یعقوب چه گفت؟  •

آیا خدا به یعقوب اهمیت می داد حتی با اینکه او کارهای اشتباهی را در گذشته انجام داده بود؟  •

از کجا می دانیم که خدا به ما اهمیت می دهد؟  •

یعقوب با سنگ چه کرد؟  •

عیسی مسیح چگونه مانند نردبان است؟  •

A9 داستان ٣

یعقوب خدا را مالقات می کند - این داستان در باره مراقبت و نگرانی خداست.
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می آموزیم که: 

یعقوب متقلب خود را فریب داده بود.  •

آنطور با دیگران رفتار کنید که دوست دارید دیگران با شام رفتار کنند.  •

آیه کلیدی: پیدایش ۲۹: ۲٨ یا پیدایش ۶: 7

کالم منتخب: پیدایش ۲۹: ٣۰-۱

معرفی کنید 

آیا تا کنون در خانه خانواده ای ساکن شده اید که قبالً آنها را مالقات نکرده اید؟ چه حسی داشتید؟ یا شاید بتوانید یک   •

تجربه مرتبط را بازگو کنید. به بچه ها یادآوری کنید که یعقوب قرار بود تا در حران پیش عموی البان خود مباند. 

شخصیتهای جدید را در داستان معرفی کنید؛ البان و دخرانش، لیه و راحیل.   •

در این داستان یعقوب می فهمد که فریب خورده است.   •

تعلیم دهید

یعقوب در راه خویش بسوی حران بود. در خامته سفر خود چوپانهایی را در کنار چاه می بینید. آنان عموی او البان را   •

می شناختند. )پیدایش ۲۹: ۱-٨(

راحیل دخر البان با گوسفندان خود به کنار چاه آمد و یعقوب  با حرکت دادن سنگ از روی چاه به او کمک کرد تا برای   •

گوسفندان خود آب بردارد. )پیدایش ۲۹: ۱۰-۹(

یعقوب خود را به راحیل معرفی کرد. او به خانه دوید تا به پدرش بگوید و البان از یعقوب خواست تا با او مباند.   •

)پیدایش ۲۹: ۱۱-۱۴( بعضی از گفتگوهای آنان را تصور کنید!

یعقوب برای البان رشوع بکار کرد. یعقوب مجبور بود تا در عوض ازدواج با راحیل مبدت هفت سال کار کند. او مایل بود   •

تا چنین کند چون راحیل را دوست داشت. )پیدایش ۲۹: ۲۰-۱۵(

ولی البان آنگاه یعقوب را فریب داد. درعوض اینکه راحیل را به او بدهد، او لیه را بعنوان همرس به او داد.  • 

 )پیدایش ۲۹: ۲۱-۲7( فکر می کنید وقتی که یعقوب فهمید که فریب خورده است چه حسی کرد؟ از بچه ها بخواهید 

تا حقه های یعقوب به دیگران را بیاد بیاورند. 

یعقوب با راحیل هم ازدواج کرد ولی مجبور شد تا هفت سال دیگر هم کار کند. )پیدایش ۲۹: ۲۹-٣۰( بنظر می رسد که   •

البان تا توانست از یعقوب بهره برداری کرد!

آیا فکر می کنید که یعقوب بخاطر زمانهایی که دیگران را فریب داده بود متاسف شد؟  •

برخی ممکن است بگویند که حق یعقوب کف دستش گذاشته شد. بحث کنید که بچه ها در این باره چه فکر می کنند.  •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: یعقوب در ازدواج فریب می خورد.

آیه کلیدی پیدایش ۲۹:۲۸ یا پیدایش ۶: 7 را در جایی که الزم است تعلیم بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

البان در کجا زندگی می کرد؟  •

نام دخران البان چه بود؟  •

وقتی یعقوب به حران رسید چگونه به راحیل کمک کرد؟  •

یعقوب کدام دخر را دوست داشت؟  •

یعقوب برای ازدواج با راحیل چند سال باید کار می کرد؟  •

البان چگونه یعقوب را فریب داد؟  •

A9 داستان ۴

یعقوب همسی پیدا می کند -  این داستان در باره رفتار عموی یعقوب با اوست.
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می آموزیم که:

استیفان خدا و همچنین دشمنانش را دوست داشت.  •

عیسی با استیفان بود هنگامی که سنگسار می شد و در آسامن منتظر او بود.  •

آیه کلیدی: اول یوحنا ۴: ۱۹

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۶: ۸-۱۵ و 7: ۶۰-۵۴

معرفی کنید 

از بچه ها در باره زمانهایی که به دیگران کمک کرده اند سوال کنید.  •

چه احساسی خواهید داشت اگر بخواهید به دیگران کمک کنید ولی دیگران کمک شام را نخواهند؟ اگر حرف بد به شام   •

بزنند و یا سعی کنند به شام آسیب برسانند چه؟

داستان امروز از کتاب مقدس در باره مردی است که به دیگران کمک می کند. بگذارید ببینیم که دیگران چطور با او   •

رفتار کردند.

تعلیم دهید

استیفان عیسی مسیح را دوست داشت. او برای کمک به مردم معجزاتی انجام داد ولی مردان یهودی، او یا عیسی را   •

دوست نداشتند. آنها تصمیم گرفتند تا مخفیانه به او آسیب برسانند تا او را از گفن در باره عیسی که برای مردم ُمرد منع 

کنند. )اعامل رسوالن ۶: ۱۱-۸(

این مردان درباره استیفان دروغ گفتند و مردم را بر علیه او شوراندند و او را به محکمه آورده تا در باره او تصمیم   •

بگیرند. آنان حتی افرادی را آوردند تا بر علیه او شهادت دروغ بدهد. )اعامل رسوالن ۶: ۱۲-۱۵( اگر بجای استیفان 

بودید چه حس می کردید؟ 

اگرچه در باره استیفان و در باره عیسی دروغ گفته شد، ولی استیفان عصبانی نشد. مردم می توانستند ببینند که عیسی   •

با اوست – در واقع صورت او مانند یک فرشته بود. )اعامل رسوالن ۶: ۱۵( استیفان از عیسی دفاع کرد ولی این تنها 

مردان را خشمگین تر کرد. )اعامل رسوالن 7: ۵۴( استیفان در عوض اینکه برسد  به آسامن نگاه کرد و عیسی را دید که 

منتظر اوست. )اعامل رسوالن 7: ۵۵-۵۶( استیفان چه حسی کرد وقتی که عیسی را دید؟

مردان حاال از استیفان بر افروخته شده بودند و دیگر نخواستند تا به حرفهای او گوش کنند. آنان استیفان را به خارج از   •

شهر برده سنگهای بزرگی را به او پرتاب کردند تا او را بکشند. در حالیکه چنین می کردند استیفان دعا کرد که عیسی 

 روح او را بدست گیرد و مردانی را که با او چنین می کردند ببخشد. آنگاه جان به جان آفرین تسلیم منود. 

)اعامل رسوالن 7: ۶۰-۵7(

•  قبل از اینکه استیفان مبیرد از عیسی خواست تا کاری برای دشمنانش بکند – فکر می کنید که چرا چنین کرد؟

بخاطر کارهای بدی که انجام می دهیم چگونه آمرزیده می شویم؟  •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: استیفان به شهادت رسید.

یاد بگیرید

آیه کلیدی اول یوحنا ۴: ۱٩ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. توضیح بدهید که عشق و محبت استیفان 

برای عیسی مسیح اینگونه نشان داده شد که او حارض شد تا برای او مبیرد. عیسی مسیح پیش از این محبت خود را برای 

استیفان با مرگ بر روی صلیب نشان داده بود.

بخاطر بسپارید

استیفان به کلیسا کمک می کرد. او چگونه کمک می کرد؟  •

آیا همه استیفان را دوست داشتند؟ چرا؟  •

چگونه مردان یهودی مردم را بر علیه استیفان شوراندند؟  •

وقتی که بر علیه استیفان و عیسی دروغ گفته شد او چگونه واکنش نشان داد؟  •

استیفان وقتی به باال نگاه کرد چه در آسامن دید؟  •

آن مردان با استیفان چه کردند؟  •

استیفان چه دعایی کرد؟  •

ما چگونه می توانیم آمرزیده شویم؟  •

A10 داستان ۱

استیفان برای عیسی مسیح می میرد – این داستان درباره عشق و محبت عظیم استیفان برای عیسی مسیح است.
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می آموزیم که:

ما باید به عیسی مسیح ایامن داشته باشیم تا گناهامنان آمرزیده شود.  •

خداوند به ما کمک می کند تا قسمتهای مشکل کالم او، کتاب مقدس را بفهمیم.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۸: ٣۵

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۸: ۴۰-۲۶

معرفی کنید 

از بچه ها بپرسید که بیابان چه شکلی است. شبیه چیست؟ چه حسی در آنجا خواهند داشت؟ اگر از شام بپرسند که به   •

بیابان رفته و با یک غریبه حرف بزنید آیا خواهید رفت؟

یا آیا زمانی را بیاد می آورید وقتی که درک چیزی برایتان مشکل باشد مثل یک کتاب، یک مسئله ریاضی؟ چه کسی به   •

شام کمک می کند؟

تعلیم دهید

فیلیپ به عیسی ایامن داشت و خرب خوش را در باره عیسی در شهرهای کوچک و بزرگ موعظه می کرد. یک روز فرشته   •

ای به او گفت تا به یک جاده برود که به بیابان منتهی می شد. )فیلیپ در این باره چه فکر می کرد؟( توضیح بدهید که 

فیلیپ چطور یک ارابه را دید که بطرف او می آید. ماجرا از این قرار بود که مرد مهمی از اتیوپی در مسیر رفن به خانه 

اش بود. )توضیح بدهید که کجاست( )اعامل رسوالن ۸: ۲٩-٣۱(. فکر می کنید که مرد اتیوپیایی چه چیزی برای شنیدن 

الزم داشت؟

آنگاه روح القدس به فیلیپ گفت تا بسوی آن مرد برود. او با صدای بلند در باره اشعیا می خواند، کتابی از عهد قدیم.   •

فیلیپ از آن مرد پرسید که آیا او مفهوم آیات را درک می کند ولی مرد گیج و مبهوت بود! )اعامل رسوالن ۸: ٣۱-۲٩(. 

یکی از آیات در باره فردی بود که مانند بره ای کشته خواهد شد. )توضیح بدهید که وقتی بره ذبح می شود هیچ 

تقالیی منی کند.( فیلیپ توضیح داد که آیات در باره عیسی مسیح بود که برای گناهان ما بر روی صلیب می میرد. 

)توضیح بدهید که مرگ عیسی داوطلبانه بود(

مرد اتیوپیایی آنگاه فهمید که گناهکار است و نیاز است تا توسط خدا آمرزیده شود. بدون درنگ، او ایامن آورد که   •

عیسی برای او مرده است. )اعامل رسوالن ۸: ٣۲-٣۵(

فیلیپ او را تعمید داد تا نشان دهد که او از پیروان عیسی است )تعمید را توضیح بدهید(. )تغییرات و خوشی که به   •

زندگی او وارد شد را بگوئید(

روح القدس فیلیپ را به دوردستها برده بود تا در باره عیسی به دیگران بگوید. )اعامل رسوالن ۸: ٣۶-۴۰(  •

خدا از همه می خواهد تا بدانند که عیسی برای گناهان آنان بر روی صلیب مرد. در باره مردمی که به ما کمک می   •

کنند تا درک کنیم که کتاب مقدس در باره چیست حرف بزنید. ما باید سپاسگزار باشیم که خرب خوش را در باره عیسی 

شنیده ایم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: فیلیپ و مرد اتیوپیایی

آیه کلیدی اعامل رسوالن ۸: ٣۵ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

فرشته به فیلیپ گفت تا به کجا برود؟  •

آن مرد اهل کدام کشور بود؟  •

چرا فیلیپ پیش او رفت؟  •

او در باره چه چیزی می خواند؟  •

وقتی که فیلیپ در باره عیسی به آن مرد توضیح داد، آن مرد چه کرد؟  •

او در کجا تعمید گرفت؟  •

وقتی او به خانه برگشت چه احساسی داشت؟  •

گناهان ما چگونه آمرزیده می شود؟  •

A10 داستان ۲

فیلیپ خرب خوش را با دیگران به مشارکت می گذارد – این داستان در باره یک آفریقایی است که به عیسی مسیح ایامن دارد.
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می آموزیم که:

عیسی همه را دوست دارد و برای همه مرد ، حتی برای کسانی که از او نفرت دارند.  •

تنها عیسی مسیح قدرت دارد تا زندگی ما را تغییر دهد.  •

آیه کلیدی: دوم قرنتیان ۵: ۱7

کالم منتخب: اعامل رسوالن ٩: ۹-۱

معرفی کنید 

شائول یک یهودی بود که از عیسی نفرت داشت. او از همه کسانی که از عیسی پیروی می کردند چنان نفرت داشت که   •

می خواست ببیند که همه آنها مبیرند. توضیح بدهید که وقتی استیفان سنگسار می شد او در آنجا بود. )داستان ۱(

از بچه ها بپرسید که آیا دوست دارند تا شائول یکی از دوستانشان بشود؟ چرا؟ چرا نه؟  •

تعلیم دهید

یک روز شائول کار خود را در شهری رشوع کرد که دمشق نام داشت تا مسیحیان را پیدا کند و به زندان بیندازد.   • 

)اعامل رسوالن ۹: ۱-۲( احساسات و طرز برخورد شائول را در طی مسیر به آنجا رشح بدهید. 

هنگامی که به دمشق رسید ناگهان نور درخشانی را در اطراف خود دید و به زمین افتاد. از کلامتی که در جواب به   •

شائول سخن گفته شد استفاده کنید. توضیح بدهید که حاال شائول چه احساسی داشت. )اعامل رسوالن ۹: ٣-۴(

صدایی شنیده شد که گفت من عیسی هستم. توضیح بدهید که شائول فهمید که عیسی پرس خداست و او زنده است و   •

اندیشه های او در باره عیسی همگی اشتباه هستند! عیسی به او گفت تا به شهر دمشق رفته و به جایی برود و کاری را 

که از او خواسته می شود انجام دهد. مردانی که با شائول بودند از صدایی که شنیده بودند و هیچکس را ندیده بودند 

متحیر شدند. )اعامل رسوالن ۹: 7-۵(

وقتی که شائول از روی زمین بلند شد چیزی منی دید و باید کسی به او کمک می کرد تا به شهر برود. برای مدت سه   •

روز او کور بود و نه هیچ چیز خورد و نه نوشید. )اعامل رسوالن ۹: ۸-٩( او در باره اینکه کور شده بود چه احساسی 

داشت؟

بحث کنید که چرا عیسی به این شیوه شائول را مالقات کرد. به بچه ها یادآوری کنید که شائول از عیسی و پیروانش   •

نفرت داشت. او می خواست ببیند که همه آنها کشته می شوند ولی عیسی او را دوست داشت و می خواست تا او از 

پیروانش بشود حتی با اینکه لیاقت آنرا نداشت. عیسی مسیح می خواست تا زندگی او را کامالً تغییر بدهد.

ما به عیسی مسیح نیاز داریم تا گناهان ما را برداشته و به ما قدرت عطا کند تا زندگی جدیدی را رشوع کنیم.   •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: تغییر کیش شائول.

یاد بگیرید
آیه کلیدی دوم قرنتیان ۵: ۱7 را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید و آنرا به زندگی قدیم شائول ارتباط 

داده و واقعیت این است که وقتی "در مسیح" باشیم زندگی ما تغییر یافته و تازه می شود.

بخاطر بسپارید

شائول به کجا می رفت؟  •

چرا او به این سفر می رفت؟  •

او چه دید؟  •

او چه شنید؟  •

آن صدا چه گفت؟  •

شائول چطور فهمید که آن صدا عیسی است که با او سخن می گوید؟  •

برای سه روز چه اتفاقی برای شائول افتاد؟  •

چه کسی قدرت دارد تا مبا زندگی جدیدی عطا کند؟  •

A10 داستان ٣

شائول و نور شدید! – این داستان در باره قدرت خداست که زندگی ما را تغییر می دهد.
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می آموزیم که:

خداوند می خواهد تا مبا کمک کند و مردم را نزد ما بفرستد وقتی که به آنان نیاز داریم.  •

مانند شائول خدا امروز زندگی مردم را تغییر داده و می تواند آنان را برای خود به افرادی مفید تبدیل کند.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ٩: ۲۰

کالم منتخب: اعامل رسوالن ٩: ۱۰-۲٣

معرفی کنید 

اولین بخش از داستان شائول را دوباره مرور کنید – آیا بیاد می آورید که شائول "قدیم" چطور بود؟ پیروان عیسی که در   •

دمشق زندگی می کردند چه احساسی در باره شائول "قدیم" داشتند؟ )وحشت داشتند...(

الزم بود تا خدا آنان را آماده کند تا اینکه مایل باشند که شائول جدید را بعنوان خانواده خدا بپذیرند. بیایید ببینیم که   •

چه اتفاقی افتاد ...

تعلیم دهید

خداوند در رویا با حنانیا سخن گفت و به او گفت تا رفته و شائول را پیدا کند. )اعامل رسوالن ٩: ۱۰-۱۲( آیا فکر می   •

کنید که حنانیا می خواست تا برود؟ چرا نه؟

حنانیا نگران بود که شائول ممکن است او را دستگیر یا او را بکشد. خدا به او گفت که نگران نباشد چرا که شائول   •

را برای کاری خاص انتخاب کرده است – تا به مردم در باره خدا بگوید که هرگز در باره او پیش از این چیزی نشنیده 

بودند. )اعامل رسوالن ٩: ۱۶-۱٣(

حنانیا اطاعت کرده و پیش شائول رفت. او را برادر صدا کرد )توضیح بدهید که چرا آنها برادر بودند( و به او گفت که   •

عیسی مسیح خداوند او را فرستاده است. او دستان خود را بر چشامن شائول گذاشت و او توانست دوباره ببیند. شائول 

از روح القدس نیز پر شد. او تعمید یافت و مقداری غذا خورد. )اعامل رسوالن ٩: ۱7-۱٩( شائول در باره حنانیا که آمده 

بود تا او را ببیند چه احساسی کرد؟

شائول بزودی پیروان دیگر عیسی را در دمشق مالقات کرد. او بالدرنگ در باره عیسی  مسیح رشوع به موعظه کرد.   •

واکنش آنهایی که شائول در دمشق مالقات کرده بود را توضیح بدهید. آنان انتظار نداشتند که شائول اینگونه باشد!

یهودیان  که تغییر را در باره زندگی شائول شنیده بودند، از پیامی که او موعظه می کرد خوششان نیامد و نقشه کشیدند   •

تا او را بکشند. شائول مجبور شد تا از دمشق بگریزد و او را در شب از طریق دلوی با طناب به پائین دیوار رساندند. 

)اعامل رسوالن ٩: ۱٩-۲۵( زندگی قدیم شائول را با زندگی و تحول او در حال حارض بعنوان باورمند به عیسی مسیح 

مقایسه کنید.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: تحول و تغییر کیش شائول.

آیه کلیدی اعامل رسوالن ٩: ۲۰ را در جایی که نیاز است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

خداوند چگونه با حنانیا سخن گفت؟  •

چرا حنانیا از رفن به مالقات شائول نگران بود؟  •

شائول چه کار جدیدی را باید انجام می داد؟  •

وقتی حنانیا دستان خود را روی چشامن شائول گذاشت چه اتفاقی افتاد؟  •

عطیه دیگری که شائول در هنگام مالقات با حنانیا دریافت کرد چه بود؟  •

•  شائول بالدرنگ چکار کرد؟

چرا شائول مجبور شد تا با دلو از دیوار پائین رفته و بگریزد؟  •

زندگی ما چگونه می تواند مانند شائول عوض شود؟  •

A10 داستان ۴

شائول متحول می شود -  این داستان در باره این است که چطور خدا از شائول استفاده کرد تا به دیگران از مسیح بگوید.
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می آموزیم که:

مردمی که به عیسی ایامن دارند "مسیحی" خوانده می شوند.  •

خداوند برنامه ای خاص برای ما دارد وقتی که به او ایامن بیاوریم – او از ما می خواهد تا دستیار او باشیم.   •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۱۱: ۲۶

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۱۱: ۲۶-۱٩

معرفی کنید 

از بچه ها بپرسید که آنان در رشایط مختلف چگونه کمک خواهند کرد – شام به معلم خود چگونه کمک می کنید؟ شام   •

در خانه چه کمکی خواهید کرد اگر مادرتان مریض باشد؟

توضیح بدهید که درس امروز درباره دو مرد است که با هم در کار خدا هستند.  •

تعلیم دهید

خرب خوش در باره عیسی انتشار مژده  و رشد کلیسای خدا بود. برخی از ایامن داران برای زندگی به شهری بنام انطاکیه   •

رفتند. در آنجا آنان توانستند خرب خوش را به مردمی که قبالً هرگز در باره عیسی مسیح نشنیده بودند  اعالم کنند. 

)اعامل رسوالن ۱۱: ۲۱-۱٩(

بزودی کلیسا در اورشلیم در باره چیزهای بزرگی که در انطاکیه اتفاق افتاده بود خرب دار شدند. ایامنداران چه احساسی   •

داشتند؟ )هیجان داشتند( آنان تصمیم گرفتند تا مردی بنام برنابا را بفرستند تا بیشر خربدار شوند. او به انطاکیه رفت 

و خیلی خوشحال شد از اینکه دید که تعداد زیادی ایامندار جدید در آنجا هستند. برنابا متام تالش خود را کرد تا به 

ایامنداران جدید تعلیم داده و آنان را تشویق کند تا عیسی مسیح را دوست داشته باشند. )اعامل رسوالن ۱۱: ۲۴-۲۲( 

برنابا چگونه مردی بود؟

برنابا در انطاکیه خیلی مشغول بود و به دستیار نیاز داشت. خداوند شائول را به او یادآوری کرد، که او را چند سال قبل   •

دیده بود. پس از اینکه شائول عیسی مسیح را مالقات کرد او به طرسوس رفت ، شهری که در آنجا بدنیا آمده بود. برنابا 

به طرسوس رفت و شائول را به انطاکیه آورد تا در کار به او کمک کند. )اعامل رسوالن ۱۱: ۲۶-۲۵(

توضیح بدهید که انطاکیه مکان مهمی برای پولس/شائول بود چون او در ابتدا کار خدمت خدا را در آنجا رشوع کرده   •

بود. آن کار خاصی بود که خدا برای او طراحی کرده بود. شائول و برنابا تا سال بعد در انطاکیه ماندند و به ایامنداران 

 در آنجا تعلیم دادند. در طی آن زمان بود که ایامنداران به عیسی مسیح "مسیحیان" نامیده شدند. 

)اعامل رسوالن ۱۱: ۲۶(

وقتی که به عیسی ایامن بیاوریم ما نیز "مسیحی" خوانده می شویم. ما در این نام با هم سهیم هستیم! خدا برنامه   •

خاصی برای همه مسیحیان دارد در مانند برنامه ای که برای پولس داشت. او از مسیحیان می خواهد تا دستیاران او 

باشند.

برای اینکه مسیحی بشویم چکار باید انجام دهیم؟  •

اگر مسیحی باشیم به چه طریقی خدا از ما استفاده خواهد کرد تا دستیاران او باشیم؟   •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید. 

آیه کلیدی اعامل رسوالن ۱۱: ۲۶ را در جایی که نیاز است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

کلیسا در کدام شهر رشد می کرد؟  •

مردم در اورشلیم چه کسی را به به انطاکیه فرستادند؟  •

برنابا در انطاکیه چه کرد؟  •

برنابا به چه چیزی نیاز پیدا کرده بود؟  •

برنابا بدنبال چه کسی رفت؟  •

شائول و برنابا برای چه مدت در انطاکیه ماندند؟  •

کسانی که به عیسی ایامن داشتند چه نامیده شدند؟  •

شائول کار چه کسی را انجام داد؟  •

A11 داستان ۱

پولس )شائول( در انطاکیه – این داستان در باره کمک به خدا در کار اوست.



Farsi     12 - 7 دروس A دستورالعمل برای معلامن - وقت کتاب مقدس سطح 1 و 2 رسی - BES24

می آموزیم که:

ما با ایامن به مسیح تصمیم درستی می گیریم.   •

ما باید به دیگران در باره عیسی بگوئیم.  •

آیه کلیدی: متی ۲٨: ۱۹

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۱٣: ۱۲-۱

معرفی کنید 

از بچه ها بخواهید تا دو به دو شده و در باره عیسی هر چقدر که می توانند فکر کنند.   •

به بچه ها توضیح بدهید که داستان امروز در باره پولس )به تغییر نام او اشاره کنید( ، برنابا و مرقس یوحنا، که در باره   •

عیسی به مردم می گویند.

تعلیم دهید

یک روز مسیحیان در انطاکیه گرد هم آمدند. پولس و برنابا در آنجا بودند. روح القدس به دیگر رهربان عیان منود که   •

برنابا و پولس قرار بود تا کار مخصوصی برای خدا انجام بدهند. پس از دعا، برنابا و شائول و مرقس یوحنا که برادرزاده 

کوچک برنابا بود با یک قایق راهی یک جزیره بنام قربس شدند. )اعامل رسوالن ۱٣: ۴-۱(

هنگامی که رسیدند به اطراف سفر کرده و خرب خوش را موعظه کردند. در جایی به اسم پافُس جادوگری را دیدند که   •

برای حاکم قربس کار می کرد. حاکو در باره برنابا و شائول خربدار شده و خواست تا آنان را مالقات کند. او کالم خدا را 

شنید ولی علیامی جادوگر تالش کرد تا او را از ایامن آوردن منرف کند. )اعامل رسوالن ۱٣: ۵-٨(

شائول می دانست که جادوگر کار اهریمن را انجام می دهد. شائول از قدرت روح القدس پر شد. او مستقیم به جادوگر   •

نگاه کرد و به او گفت که او کار اهریمنی انجام می دهد و خداوند او را کور خواهد کرد. به محض اینکه پولس سخن 

 گفت علیام کور شد و مجبور شد تا کورمال به اطراف برود سعی کرد تا فردی را بیابد تا او را کمک کند. 

)اعامل رسوالن ۱٣: ٩-۱۱( توضیح بدهید که ضدیت با عیسی مسیح کار اشتباهی است.

حاکم عظمت قدرت خدا را دید و به عیسی ایامن آورد. )اعامل رسوالن ۱٣: ۱۲(  •

پولس ، برنابا ، مرقس یوحنا و حاکم با ایامن آوردن به عیسی تصمیم درستی را گرفته بودند. علیام راه غلطی را در پیش   •

گرفته بود. عیسی از ما نیز می خواهد که به او ایامن بیاوریم. 

چرا پیام عیسی تنها پیامی است که واقعاً اهمیت دارد؟  •

آیا افراد دیگری را می شناسید که در جاهای دیگر در باره عیسی می گویند؟  •

شام در باره عیسی چگونه خواهید گفت؟  •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید. 

منایش بدهید: پولس و برنابا از قربس دیدار می کنند.

یاد بگیرید

آیه کلیدی متی ۲٨: ۱۹ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. توضیح بدهید که اینها گفته های عیسی قبل 

از بازگشن به آسامن بود. این برنامه او بود که مردم در هر جایی )همه اقوام و ملیتها( باید خرب خوش را شنیده و به او 

ایامن بیاورند.

بخاطر بسپارید

چه کسی پولس و برنابا را برای کار مخصوصی فرستاد؟  •

چه کسی با آنان رفت؟  •

آنان چگونه به سفر رفتند؟  •

اسم جزیره ای که به آن رفتند چه بود؟  •

در پافُس چه کسی را دیدند؟  •

چه کسی در پافُس به عیسی ایامن داشت؟  •

چه اتفاقی برای جادوگر افتاد؟  •

در آیه کلیدی امروز چه کسی صحبت کرد؟  •

A11 داستان ۲

پولس )شائول( در قربس – این داستان در باره سخن گفنت به دیگران در باره عیسی مسیح است.
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می آموزیم که:

هر کسی که به عیسی مسیح ایامن بیاورد نجات خواهد یافت.  •

ما می توانیم با خدا در هر جا و در باره هر چیزی سخن بگوئیم.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۲: ۲۱

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۱۶: ۱۵-۶

معرفی کنید 

از بچه ها بپرسید تا در باره زمانی که به یک سفر طوالنی رفتند بگویند. به کجا رفته بودند؟ چقدر طول کشیده بود؟ در   •

آنجا چه کسانی را دیدید؟

به بچه ها توضیح بدهید که داستان امروز در باره پولس و دوستان اوست که به سفر می روند.  •

تعلیم دهید

پولس و دو دوست او سیالس و تیموتائوس برای کیلومرها سفر کردند و از یک کشور به کشور دیگری رفتند. روح   •

القدس دقیقاً به آنان نشان می داد که به کجا بروند. هر کجا که رفتند مردم زیادی بودند که نیاز داشتند تا در باره 

عیسی مسیح بشنوند. )اعامل رسوالن ۱۶: ۶-٨(

رس انجام به یک شهر ساحلی رسیدند. آن شب پولس رویایی مخصوص دید از مردی که در مقدونیه به پولس التامس   •

می کند تا به آنجا رفته و به مردم کمک کند. پولس می دانست که خدا به آنان به وضوح نشان می دهد که بعد به کجا 

بروند. )اعامل رسوالن ۱۶: ٩-۱۰(

توضیح بدهید که خدا می خواست تا مردم آنجا در باره عیسی بشنوند پس از این رو او پولس و دوستان او را به آنجا   •

فرستاد. برای خدا مهم نیست که کجا زندگی می کنیم. او از هر کسی می خواهد تا در باره او بداند. 

آنان رسیعاً یک کشتی پیدا کردند که به آنجا می رود. بزودی به شهری بنام فیلیپی رسیدند. در روز سبت پولس و   •

 دوستانش به خارج از شهر در کنار رودخانه رفتند. در آنجا زنانی را دیدند که برای دعا به آنجا رفته بودند. 

)اعامل رسوالن ۱۶: ۱۱-۱٣( زنان در کنار رودخانه نزد خدا دعا می کردند. در کجا می توانیم با خدا حرف بزنیم؟ )به 

بچه ها توضیح بدهید که ما در هر جایی می توانیم با خدا حرف بزنیم(

یکی از زنان لیدیه نام داشت. او لباسهای ارغوانی می فروخت. او برای مدتها طوالنی به خدا ایامن داشت ولی هرگز   •

در باره پرس خدا عیسی مسیح چیزی نشنیده بود. لیدیه به متام حرفهای پولس بدقت گوش داد. او در دل می دانست 

آنچه که شنیده است صحت دارد و او از ایامن داران عیسی مسیح شد. او از اینکه پولس به شهر آنان آمده بود خیلی 

خوشحال بود. )اعامل رسوالن ۱۶: ۱۴-۱۵( خانواده  لیدیه نیز به مسیح ایامن آوردند. همه آنان تعمید گرفتند و لیدیه 

پولس و دوستانش را دعوت کرد تا در خانه او مبانند.

در باره خدا چه می توانیم بگوئیم؟ )به بچه ها اجازه بدهید تا اظهار نظر کنند و به آنان توضیح بدهید که ما در باره   •

هر چیزی می توانیم با خدا حرف بزنیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید. 

منایش بدهید: پولس و سیالس به فیلیپی سفر می کنند. 

یاد بگیرید
آیه کلیدی اعامل رسوالن ۲: ۲۱ را در جایی که نیاز است تعلیم داده و توضیح بدهید. توضیح بدهید که خدا را ندا دادن 

یعنی از خدا می خواهیم تا ما را از گناهامنان نجات دهد/ این کاری است که لیدیه در داستان انجام داد.

بخاطر بسپارید

نام یکی از دوستان پولس را بگوئید.  •

چه کسی نشان داد جایی را که خدا خواسته بود تا به آنجا بروند؟  •

در رویایی که پولس دید چه شد؟  •

پولس و دوستانش چگونه به مقدونیه سفر کردند؟  •

پولس و دوستانش زنان را در کجا مالقات کردند؟  •

آنها چه می کردند؟  •

کار لیدیه چه بود؟  •

لیدیه وقتی در باره عیسی شنید چه کرد؟  •

A11 داستان ٣

پولس از لیدیه بازدید می کند – این داستان در باره زنی است که به عیسی مسیح ایامن داشت.
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می آموزیم که:

ما باید به عیسی مسیح ایامن بیاوریم بخاطر اینکه نجات یابیم.   •

مسیحیان شاد هستند چون آنان عیسی را بعنوان نجات دهنده خود دارند.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۱۶: ٣۱

کالم منتخب: اعامل رسوالن ۱۶: ٣۴-۱۶

معرفی کنید 

از بچه ها بپرسید که چه چیزی آنان را خوشحال می کند.  •

به بچه ها بگوئید که در داستان امروز درباره تعدادی از مردم شاد خواهند شنید. به آنها بگوئید که بدقت گوش کنند تا   •

ببینند که چه کسانی خوشحال هستند...

تعلیم دهید

روزی وقتی پولس و سیالس در فیلیپی بودند به یک دخر برده کمک کردند. این کار باعث خشم ارباب او شد و آنها   •

پولس و سیالس را در بازار گرفتند و در باره آنها دروغ گفتند )اعامل رسوالن ۱۶: ۲۱-۱۶(

پولس و سیالس کتک خوردند و به زندان انداخته شدند. زندانبان آنها را به زنجیر کرده و پاهای آنان را به کُنده بستند.   •

)اعامل رسوالن ۱۶: ۲۲-۲۴( فکر می کنید که پولس و سیالس چه احساسی داشتند؟

در نیمه های شب زندانبانان شنیدند که پولس و سیالس نزد خدا دعا می کنند و رسودهای روحانی می خوانند! گرچه   •

 پشت آنها درد می کرد بخاطر اینکه آنان را زده بودند ولی همچنان قادر بودند تا خدا را شکر بگویند. 

)اعامل رسوالن ۱۶: ۲۵(

ناگهان صدای دیگری بگوش رسید. همه چیز تکان می خورد و می لرزید. در ها باز شدند و زنجیرها افتادند. زلزله بود.   •

)اعامل رسوالن ۱۶: ۲۶(

زندانبان بیدار شد و متوجه شد که که همه درهای زندان باز است. او در ابتدا چه فکری به رسش زد؟ پولس به او گفت   •

که نگران نباشد چون همه زندانیان هنوز آنجا هستند. )اعامل رسوالن ۱۶: ۲7-۲٨(

زندانبان از پولس پرسید که چه کاری باید انجام دهد تا نجات یابد چون می دانست که گناهکار است. پولس پاسخ داد   •

"به عیسی مسیح ایامن بیاور و نجات خواهی یافت". پولس و سیالس به زندانبان  و خانواده اش توضیح دادند که عیسی 

برای گناهان آنان بر روی صلیب مرد. زندانبان پولس و سیالس را به خانه برد، بر روی زخم های آنان مرهم گذاشت و 

به آنان غذا داد. آن شب بسیار خوشی برای زندانبان و خانواده اش بود چون همه آنان به عیسی ایامن آورده بودند. 

)اعامل رسوالن ۱۶: ٣۴-۲۹(

چه کسانی در این داستان شاد بودند؟ چرا شاد بودند؟ )بچه ها را تشویق کنید تا در باره پولس و سیالس حرف بزنند ،   •

همچنین در باره زندانبان و خانواده اش. به آنان توضیح بدهید که این مردم خوشحال بودند چون عیسی آنان را نجات 

داده بود(

به بچه ها توضیح بدهید که ما هم نیاز داریم تا از گناه خالص بشویم. ما باید به عیسی ایامن داشته باشیم چون او پرس   •

خداست و برای ما مرد.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: پولس و سیالس در زندان.

آیه کلیدی اعامل رسوالن ۱۶: ٣۱ را در جایی که نیاز است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

پولس و سیالس به چه کسی کمک کردند؟  •

چه اتفاقی برای پولس و سیالس افتاد؟  •

پولس و سیالس در نیمه شب چه کردند؟  •

وقتی که رسود می خواندند چه اتفاقی افتاد؟  •

بعد از زلزله زندانبان از چه ترسید؟  •

زندانبان از پولس و سیالس چه پرسید؟  •

پولس و سیالس به او چه گفتند؟  •

زندانبان در آن شب چه کرد؟  •

از این داستان چه درسی می آموزیم؟  •

A11 داستان ۴

پولس و سیالس در زندان – این داستان در تعداد بیشرتی از مردم بود که نجات یافتند.
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می آموزیم که:

خدا به دعاها جواب می دهد.  •

خدا به دعا ها در زمانی که مناسب بداند جواب می دهد و نه وقتی که ما می خواهیم.  •

آیه کلیدی: لوقا ۱: ۱٣

کالم منتخب: لوقا ۱: ۲۵-۵

معرفی کنید 

از بچه ها در باره خانواده آنها بپرسید. با آنها در باره نوزادان در خانواده آنها یا فامیل آنها حرف بزنید. نوزادان مردم را   •

خوشحال می کنند. 

از بچه ها در باره چیزی که واقعاً دوست دارند بخواهید فکر کنند. می توانید توضیح بدهید که چرا آنها آن چیز را   •

دوست دارند؟ زوجی در داستان امروز کمی آنطور حس کردند، آنها یک بچه می خواستند! 

تعلیم دهید

زکریا و الیزابت واقعاً دوست داشتند که بچه دار بشوند. وقتی مسن تر شدند بسیاری از دوستانشان خانواده کوچکی   •

داشتند ولی آنها همچنان تنها بودند. فکر می کنید حس آنها چطور بود؟ زکریا و الیزابت از نداشنت بچه چه چیزی را از 

دست داده بودند؟ اجازه بدهید که بچه ها بر اساس فرهنگ خودشان نظر بدهند. )لوقا ۱: 7-۵(

آنان تصمیم گرفتند تا در باره آن نزد خدا دعا کنند. آنان می دانستند که خدا می تواند دعایشان را اجابت کند!   • 

)لوقا ۱: ۱٣( اشاره کنید که ما می توانیم در باره هر مشکلی که داشته باشیم دعا کنیم.

خدا دعاهایشان را شنید و فرشته ای فرستاد تا زکریا را که در معبد مشغول کار بود ببیند. وقتی که فرشته ظاهر شد فکر   •

می کنید که زکریا چه احساسی  کرد؟ فرشته به او گفت تا نرسد و آنگاه خربی به زکریا داد که صاحب پرسی خواهد شد 

و نام او یحیی خواهد بود. )لوقا ۱: ٨-۱۱(

زکریا این خرب را منی توانست باور کند. او فکر می کرد که او و الیزابت خیلی پیر هستند تا بتوانند صاحب فرزندی   •

بشوند. فرشته به او گفت که بخاطر اینکه او پیام خدا را باور نکرده است تا زمانی که پرس بچه آنان بدنیا نیاید قادر به 

تکلم نخواهد بود. )لوقا ۱: ۲۰-۱٨(

•  ما می توانیم درس مهمی از زکریا بیاموزیم... وقتی که دعا می کنیم باید باور داشته باشیم که خدا به دعاهای ما پاسخ 

می دهد. 

به تعدادی از مسائلی که امروز می توانید در باره آن دعا کنید توجه کنید!  •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: به زکریا وعده یک پرس داده شد. تولد یحیی تعمید دهنده.

آیه کلیدی لوقا ۱: ۱٣ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

زکریا با که ازدواج کرده بود؟  •

آنان واقعاً چه می خواستند؟  •

الیزابت و زکریا در باره چه دعا کردند؟  •

چه کسی برای مالقات زکریا به معبد آمد؟  •

زکریا چه احساسی کرد وقتی که فرشته به او ظاهر شد؟  •

پیام فرشته چه بود؟  •

بخاطر اینکه زکریا پیام فرشته را باور نکرد چه اتفاقی برای او افتاد؟  •

وقتی دعا می کنیم چه کار مهمی را باید انجام بدهیم؟  •

A12 داستان ۱

زکریا و الیزابت -  این داستان در باره اجابت دعا توسط خداست.
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می آموزیم که: 

مریم پیام فرشته را قبول کرد حتی اگر چه غیر ممکن بنظر می رسید.  •

خدا می تواند کارهایی را انجام دهد که بظاهر غیر ممکن است.   •

آیه کلیدی: لوقا ۱: ٣7

کالم منتخب: لوقا ۱: ۲۶-٣٨

معرفی کنید 
درس هفته گذشته را در باره پیام فرشته به زکریا و الیزابت که قرار بود صاحب پرسی بشوند مرور کنید. طولی نکشید که 

خدا فرشته ای را برای مالقاتی خاص فرستاد.

تعلیم دهید

مریم را با الیزابت مقایسه کنید. مریم دخری جوان بود که با مردی بنام یوسف نامزد بود و در شهری به اسم نارصه   •

زندگی می کرد. روزی فرشته ای بنام جربئیل به دیدار او آمد. )لوقا ۱: ۲۶-۲7( به بچه ها کمک کنید تا بفهمند که این 

یک اتفاق معمولی نبود و مریم بطور طبیعی باید ترسیده باشد.

فرشته به او گفت که ترسان مباش. او بدقت به چیزهایی که جربئیل به او گفت گوش کرد و او قرار بود صاحب پرسی   •

بشود. مریم کمی گیج شده بود؛ او هنوز شوهر نکرده بود. فرشته به او گفت که خدای روح القدس به او فرزندی 

مخصوص و عزیز خواهد بخشید. و او عیسی نام می گرفت. )لوقا ۱: ٣۴-۲۹(

عیسی عظیم تر از هر بچه ای بود که بدنیا می آمد. او پرس خدا بود. ممکن است درک این مطلب سخت باشد ولی   •

فرشته به او گفت که برای خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست. )لوقا ۱: ٣۵-٣7(

مریم پیامی را که به او گفته شده بود باور کرد. مریم بخشی از برنامه عظیم خدا بود که پرس خود را به این دنیا می   •

فرستاد. والدت عیسی معجزه ای شگفت انگیز بود. )لوقا ۱: ٣٨(

آیا تا بحال به شام قولی داده شده که باور کردن آن مشکل باشد؟  •

چرا فکر می کنید که مریم حرف فرشته را باور کرد؟ خدا از هر یک از ما می خواهد تا بتوانیم هامنطور که مریم باور   •

کرد به او اعتامد کنیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: فرشته ای به دیدن مریم می آید.

یاد بگیرید
آیه کلیدی لوقا ۱: ٣7 را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. آیا بچه ها می توانند به معجزات "غیرممکن" 

دیگری که در کتاب مقدس اتفاق افتاده فکر کنند؟ او را بخاطر اینکه خدای قادری هست شکر بگوئید!

بخاطر بسپارید

مریم در کجا زندگی می کرد؟  •

مریم با چه کسی نامزد کرده بود؟  •

نام فرشته ای که مریم را مالقات کرد چه بود؟  •

چرا مریم کمی در باره پیام فرشته گیج شده بود؟  •

آن نوزاد چرا مخصوص و عزیز بود؟  •

مریم در باره آن پیام چه اندیشید؟  •

از چه جهت مریم الگوی خوبی برای ماست؟  •

چه چیزهایی برای خدا غیر ممکن است؟  •

A12 داستان ۲

مریم و جربئیل -  این داستان در باره باور مریم به آنچه که خدا به او گفت می باشد.
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می آموزیم که:

خداوند وعده خود را به زکریا و الیزابت عملی کرد.   •

خداوند به وعده های خود به ما نیز وفا دار است.  •

آیه کلیدی: لوقا ۱: 7۶

کالم منتخب: لوقا ۱: ٨۰-۵7

معرفی کنید 

در این باره صحبت کنید که حرف نزدن برای ماهها چقدر می تواند مشکل باشد. به بچه ها یادآوری کنید این چیزی بود   •

که برای زکریا اتفاق افتاد چون پیام فرشته با باور نکرد. 

صبح روز کریسمس چگونه خواهد بود یا تولدی که هدیه ای که در انتظار آن بوده اید را دریافت خواهید کرد؟ این   •

هامن حسی است که زکریا و الیزابت از داشن نوزادی پرس داشتند درست هامنطور که فرشته وعده داده بود. این زمان 

مخصوصی بود!

تعلیم دهید

وقتی که بچه بدنیا آمد خانواده و همسایگان از او می خواستند تا نام بچه را مانند پدرش زکریا بگذارند. الیزابت به آنان   •

گفت که نام او یحیی خواهد بود. )لوقا ۱: ۵7-۶۰( چرا الیزابت گفت که نام او یحیی خواهد بود؟

وقتی که از زکریا نام پرس را جویا شدند او نوشت "نام او یحیی" است. )لوقا ۱: ۶۲-۶٣(  •

درست در آن لحظه او توانست دوباره حرف بزند. زکریا خدا را حمد و سپاس گفت. چرا زکریا چنین کرد؟ خدا به وعده   •

خود عمل کرده بود، او از بدنیا آمدن پرسش غرق در شادی بود و می دانست که خدا بزودی کارهای عظمی تری انجام 

خواهد داد! همه از آنچه که دیده بودند شگفت زده شدند. )لوقا ۱: ۶۶-۶۴(

یحیی پرس مخصوص و عزیزی بود. چرا؟ به بچه ها یادآوری کنید که والدین او برای سالها منتظر او بودند ولی حتی بیش   •

از این او بزرگ خواهد شد و راه را برای آمدن عیسی مسیح  خواهد گشود.

خدا وعده های خویش را برای ما نیز محقق خواهد منود. چند وعده به ما را در کتاب مقدس اشاره کنید.   •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: یحیی تعمید دهنده.

یاد بگیرید
آیه کلیدی لوقا ۱: 7۶ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. توضیح بدهید که این آیه قسمتی از رسوده 

های شکرگزاری زکریا برای خدا بود. 

بخاطر بسپارید

شوهر الیزابت که بود؟  •

چرا او قادر نبود که حرف بزند؟  •

همسایگان می خواستند که نام بچه چه باشد؟  •

چرا الیزابت و زکریا نام او را یحیی گذاشتند؟  •

زکریا کی قادر شد تا دوباره حرف بزند؟  •

یجیی چه کار مخصوصی را قرار بود انجام بدهد؟  •

درست کنید: بچه ها می توانند یک کارت اعالم تولد برای یحیی کوچولو درست کنند.

A12 داستان ٣

تولدت یحیی تعمید دهنده – این داستان درباره محقق شدن وعده خداست.
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می آموزیم که: 

عیسی پرس خداست که آمد تا نجات دهنده ما باشد.  •

ما باید خدا را برای محبت عظیم خود با فرستادن عیسی مسیح شکر بگوئیم.  •

آیه کلیدی: لوقا ۲: 7

کالم منتخب: لوقا ۲: 7-۱

معرفی کنید 

در باره تغییر در آخرین لحظه حرف بزنید. مثالی بیاورید از اینکه به وضعیت و محیطی که در آن هستید مربوط است،   •

خواه از تجربه بچه ها یا تجربه خودتان. 

توضیح بدهید که تولد بچه مریم نزدیک بود. خیلی راحت تر بود اگر بچه در نارصه بدنیا می آمد، جایی که یوسف و   •

مریم زندگی می کردند ولی ...

تعلیم دهید

امپراتور روم برای رسشامری به مردم دستور داد که هر کس به محل زادگاه خود برود. یوسف و مریم مجبور شدند تا به   •

بیت لحم بروند. )لوقا ۲: ۱-۵( چند ایده در باره دور شدن ارائه کنید – تقریبا ۱۲٩ کیلومرت یعنی ۴ روز سفر. این سفر 

طوالنی چگونه انجام می شد؟ )برای دانش آموزان سطح ۲ – می توانید اضافه کنید که همیشه نقشه خداوند بوده که 

بچه در بیت لحم بدنیا بیاید!( 

وقتی رسیدند ، شهر پر بود و آنها نتوانستند جایی را برای ماندن پیدا کنند. وعده خدا برای بدنیا آمدن بچه نزدیک بود.   •

آنان مجبور شدند تا در جایی که حیوانات زندگی می کردند به اسراحت بپردازند. )لوقا ۲: 7-۶(

وقتی که بچه بدنیا آمد در قنداقی پیچیده شد و در آخوری خوابانیده شد. )لوقا ۲: ۶-7( چرا عیسی در قنداقی پیچیده   •

شد و در آخوری قرار گرفت؟ به بچه ها کمک کنید تا قدردان  بزرگی آن بچه و مکان محقری که در آن بود بیندیشند. 

می توانید بدنیا آمدن بچه را در فرهنگی که در آن زندگی می کنید مقایسه کنید.  

هیچ بچه ای مانند عیسی نبوده است. او پرس خداست. او با اختیار خود ملکوت را ترک  و در زمین بدنیا آمد تا ما را از   •

گناه نجات دهد. )متی ۱: ۲۱(

باید بیاد داشته باشیم که کریسمس در باره چیست و باید خدا را بخاطر محبت او که نجات دهنده را فرستاد شکر کنیم.   •

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید. 

www.bibleforchildren/the birth of Jesus :منایش دهید: از وبسایت زیر تولد عیسی را منایش بدهید

آیه کلیدی لوقا ۲: 7 را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

چه کسی با یوسف ازدواج کرده بود؟  •

مریم و یوسف در کجا زندگی می کردند؟  •

مریم و یوسف به کجا مسافرت کردند؟  •

چرا مریم و یوسف در بیت لحم بودند؟  •

چرا آنان در جایی که حیوانات نگهداری می شدند به اسراحت پرداختند؟  •

بچه در کجا خوابانیده شد؟  •

چرا عیسی فردی خاص و عزیز بود؟  •

چرا ما به نجات دهنده نیاز داریم؟  •

A12 داستان ۴

میالد عیسی -  این داستان در باره ارزانی داشنت پس خداست.
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دستورالعمل برای معلامن برای ارزیابی و منره دهی 

دروس سطح ١

یک صفحه )یا دو در کتابچه( برای هر هفته که عمدتاً شامل رنگ آمیزی و پر کردن جاهای خالی لغات می شود.   •

ده منره برای هر هفته با حد اکرث 4۰ برای ماه اختصاص داده شده است.  •

از بچــه هایــی کــه دروس ســطح ١ را مــی گذراننــد انتظــار منــی رود تــا بتواننــد خیلــی خــوب بخواننــد و از خانــواده / قیــم / بزرگرهــا انتظــار مــی رود تــا بــه   •

آنهــا کمــک کننــد.

۲ منره برای هر جواب اختصاص داده شده و مابقی برای رنگ آمیزی = ١۰ منره برای هر درس.  •

دروس سطح ۲:

دو صفحه برای هر هفته. )4 در کتابچه(  •

داستان شامل درس می شود. دانش آموزان باید لغات مختلف را از درس بیابند، رنگ آمیزی کرده ، آیه کلیدی را کامل کنند و غیره.  •

بیست منره برای هر هفته با حد اکرث ۸۰ منره برای هر ماه، وقتی که دروس بطور کامل صحیح باشند.  •

ارزشیابی وقت کتاب مقدس

تذکر و یادآوری برای ارزشیابی

از معلامن ابتدا 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 .  •

به پاسخهای ناکامل منره کمری تعلق می گیرد.  •

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 بــرای مطالعــه کتــاب مقــدس تشــویق کنیــد. در جایــی کــه ممکــن 

اســت در هــر مــاه معلــم کلــامت تشــویق آمیــز بــرای دانــش آمــوز بنویســد و فضایــی بــرای ایــن کار اختصــاص داده شــده اســت. مــی توانیــد در بــاره خــوب رنــگ 

آمیــزی کــردن، متیــزی، منــرات اخــذ شــده، درک دانــش آمــوزان از درس، و غیــره نظــرات خــود را بنویســید.

ســعی کنیــم تــا جایــی کــه ممکــن اســت نظــرات گوناگــون درج کنیــم. ســواالت، اظهــارات، دیــدگاه هــا، تشــویق هــا و غیــره ، همگــی مــی تواننــد بــرای 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 تکــرار 

بشــود، تاثیــر خــود را از دســت خواهــد داد.

سطح ١

نظرات عمومی و کلی

"اعظــم جــان – از اینکــه ایــن دروس را رشوع کــردی خیلــی خوشــحامل و امیــدوارم کــه از آن هــا لــذت و بهــره بــربی. رنــگ آمیــزی تــو را دوســت دارم. آیــا بــه مدرســه 

مــی روی؟ برایــم از مدرســه بگــو. چشــم براهــم کــه خیلــی زود از تــو باخــرب شــوم." 

"آفریــن رضــا جــان. چــه قشــنگ رنــگ آمیــزی کــردی! آیــا مــی توانــی رنــگ آمیــزی را در درون خطــوط انجــام بدهــی؟ کمــی بخاطــر رنــگ آمیــزی آخریــن درس از 

منــره کــم مــی شــود". 

نظرات روحانی

"آفرین سارا. وقتی عیسی به یایرُس کمک کرد چقدر او خوشحال شد".

"جوابها خیلی خوب بود! داستان مرگ عیسی غمبار است ولی جای خوشحالی است که او دوباره زنده شد".

سطح ۲

نظرات عمومی و کلی

"اصغر جان دوباره جوابهایت خوب بود – مطمئنم که معلمت از تکالیفی که در مدرسه انجام می دهی خیلی راضی است.

"زهره جان می بینم که بزودی جشن تولدت فرا می رسد. آیا تولد مخصوصی می گیری؟ هر طوری که تولد بگیری برایت روز شادی آرزو می کنم".

"واقعاً تالش کردی. فقط کمی اشتباه داری. فراموش نکن تا هر بار جوابهایت را چک کنی".

نظرات روحانی

"رنگ آمیزی عیسی کوچولو را در آخور دوست دارم. چه خدای خوبی داریم که او را برای ما به این دنیا آورد".

"واقعــاً رنــگ آمیــزی ات را دوســت دارم! زکریــا مجبــور بــود بخاطــر اینکــه بــه آنچــه کــه خــدا بــه او گفتــه بــود بــاور نکــرده بــود بهایــش را بپــردازد. او دیگــر هرگــز 

بــه کالم خــدا شــک نخواهــد کــرد".

"جوابهایــت عالــی بــود. مــردی کــه فیلیــپ را در بیابــان مالقــات کــرد واقعــاً بــا خوشــحالی بــه راه خــود رفــت. او خــرب خــوش را در بــاره عیســی شــنیده و بــه آن 

ایــامن پیــدا کــرده بــود".
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