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خدمات آموزشی کتاب مقدس
تحت شامره 1186004 امور خیرخواهانه و نیکوکاری در بریتانیا ثبت گردیده است

هدف

 تهیه دروس کتاب مقدس برای افرادی که حقیقت عیسی مسیح را به نسلهای بعدی جهان منتقل کنند.

چشم انداز

تــا بــا توســعه و پشــتیبانی از طریــق رشکای متعهــد در شــبکه جهانــی بــا درســهایی کــه بــه زبــان خودشــان آمــاده کــرده ایــم بتوانیــم بــه نســل بعــدی 

دسرتســی داشــته باشــیم.

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 دســرتس متامــی دانــش آمــوزان قــرار گیــرد. 

دروس وقــت کتــاب مقــدس بــرای اولیــن بــار در جنــوب ایرلنــد و بیــش از ۵0 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 آســانرت 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 ۲0 ســال ادامــه دهنــد. پنــج ســطح از دروس بــراب 

گروههــای ســنی خــاص موجــود اســت از جملــه پیــش دبســتانی ، گــروه ســنی ۵ ‐ ۷ ســال ، 8 ‐10 ســال ، 14 ‐ 16 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 دســرتس 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
UK (Northern Ireland) Office (stockist of all English lessons(

 37a Belmore Street, Enniskillen, Northern Ireland BT74 6AA
Phone: 00 44 286 632 2462

UK Secretary
Mr Stephen Gillham

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 ۲0 ســال ادامــه دهنــد. پنــج ســطح از دروس بــراب 

گروههــای ســنی خــاص موجــود اســت از جملــه پیــش دبســتانی ، گــروه ســنی ۵ ‐ ۷ ســال ، 8 ‐10 ســال ، 14 ‐ 16 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 بیشــرت 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 – ١0 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 ۷-۵(
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

6- ابراهیم

۷- یعقوب

8- زندگی مسیحی

۹- پولس

١0- پولس

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

١- آفرینش

۲- نوح 

٣- پطرس

4- پطرس - صلیب

۵- پطرس

6- ابراهیم

۷- یعقوب

8- دعا

۹- پولس

١0- پولس

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

١- آفرینش

۲- نوح 

٣- پطرس

4- پطرس - صلیب

۵- ابراهیم

6- ابراهیم

۷- پطرس

8- پطرس

۹- یعقوب

١0- مسیحیان اولیه

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

A رسی

١- متثیل ها

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- مسیحیان اولیه

6- یعقوب و خانواده اش

۷- یوسف

٨- اعامل رسوالن ۲: 4۲ – راه پیش رو 

۹- موسی

١0- موسی

١١- رشیعت

١۲- داستان کریسمس
 

١- متثیل ها

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- مسیحیان اولیه

6- یوسف

۷- یوسف

٨- نویسندگان انجیل

۹- موسی

١0- موسی

١١- موسی

١۲- داستان کریسمس
 

١- اوایل زندگی مسیح

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- متثیل ها

6- یوسف

۷- یوسف

٨- مردمی که عیسی مالقات کرد

۹- موسی

١0- موسی

١١- موسی

١۲- داستان کریسمس
 

B رسی

١- دانیال

۲- گفتار عیسی

٣- قدرت خدا

4- مرگ مسیح

۵- روت 

6- سموئیل

۷- داود

8- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١0- الیشع

١١- شخصیتهای بیشرت در عهد عتیق

١۲- داستان کریسمس
 

١- دانیال

۲- مردمی که عیسی مالقات کرد

٣- معجزات بیشرت

4- مرگ مسیح

۵- روت 

6- سموئیل

۷- داود

8- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١0- الیشع

١١- مردانی که خدا در عهد عتیق بکار گرفت

١۲- داستان کریسمس
 

١- دانیال

۲- معجزات بیشرت

٣- مردمی که عیسی مالقات کرد

4- مرگ مسیح

۵- روت و سموئیل

6- داود

۷- داود

٨- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١0- الیشع

١١- یونس

١۲- داستان کریسمس
 

C رسی

مستوى 3 )۱۱-۱3 سنة(
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می آموزیم که: 

عیسای کوچک به دنیا آمد تا کار رستگاری را برای خدا انجام دهد.  •

ما باید به خاطر اینکه خدا پرس خود را ارزانی کرد تا منجی ما بشود از او تشکر کنیم.  •

آیه کلیدی: لوقا ٢: ٣۰

کالم منتخب: لوقا ٢: ٢٢-٣٨

معرفی کنید 

در باره هدیه گرفن صحبت کنید؛ احتامالً یک یا دو هدیه که در کاغذ کادو پیچیده شده تا داده شود. در اینجا مدلی برای 

»از شام متشکرم« یا »خیلی ممنونم« را آماده کرده ایم. از بچه ها بخواهید اسم هدیه ای که واقعاً دوست دارند دریافت 

کنند را بگویند. بر اهمیت گفن »متشکرم یا ممنونم« برای هر هدیه تاکید کنید، هر چقدر هم که هدیه کوچک باشد. در 

داستان امروز مردمی را مالقات می کنیم که بخاطر بزرگرتین هدیه شکرگزار خدا هستند، بخاطر عیسی مسیح.

تعلیم دهید

امروز برای مریم و یوسف روز مخصوصی بود. آنها عیسای کوچک را به معبد اورشلیم آورده بودند تا از خدا تشکر کنند.   •

)لوقا ٢: ٢٢-٢4(.

در حالی که آنجا بودند، مردی کهن سال که نامش شمعون بود نزد آنها آمد. او در باره اینکه خدا برنامه ای دارد تا   •

نجات دهنده را بفرستد آگاهی داشت. در واقع به او وعده شگفت انگیزی داده شده بود که او تا اینکه عیسی را با 

چشامن خود نبیند نخواهد مرد. روح القدس شمعون را هدایت کرد تا در آن روز مریم و یوسف را مالقات کند! شمعون 

می دانست که او طفل کوچک چه تغییر بزرگی را در متامی جهان انجام خواهد داد. او می دانست که عیسی هدیه 

ارزشمند و عزیزی است. احساس شمعون را در هنگامی که طفل را در آغوش گرفت و از خدا تشکر کرد را در این آیه 

ببینید: )لوقا ٢: ٢۵-٣۵(.

یک زن سال خورده که نامش حنا بود مریم و یوسف را با عیسای کوچک دید. او هم بخاطر عیسی از خدا تشکر کرد.   •

پس از آن او با همه در باره عیسی صحبت کرد. ]در نسخه هایی از کتاب مقدس فارسی، بجای حنا از آنّا استفاده شده 

است[  )لوقا ٢: ٣٦-٣٨( ما نیز مانند حنا باید خرب خوش در باره عیسی را با همه در میان بگذاریم!

چه تعدادی از مردم در معبد »شکرگزاری« کردند؟ می دانیم که چهار نفر بودند )آنها را نام بربید( ولی احتامالً تعداد   

آنها بیشرت بود!

خیلی مهم خواهد بود که از خدا بخاطر عیسی مسیح تشکر کنیم و سپاسگزار باشیم. در طی دوران زندگی شمعون او   

همیشه چشم انتظار روزی بود که عیسی بدنیا می آید. می می توانیم به گذشته نگاه کنیم و برای به دنیا آمدن عیسی 

شکرگزار باشیم و بخاطر واقعیتی که او با مرگ خود بخاطر گناهان ما بر روی صلیب، منجی ما شد. بچه ها را تشویق 

کنید تا ارزش هدیه شگفت انگیز خدا را در مقایسه با هدیه های مادی مقایسه و تشخیص بدهند و از هر یک از آن ها 

بخواهید تا بطور شخصی خدا را برای عیسی مسیح و برای متامی کارهایی که برای ما کرده است شکر و سپاس بگویند.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

www.freebibleimages.org  .منایش بدهید:  از وبسایت زیر منایش بدهید: شمعون و حنا عیسی را می بینند

یاد بگیرید
آیه کلیدی لوقا ٢: ٣۰ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.

رشح بدهید که این کالم بخشی از دعای »تشکرآمیز« شمعون بود. نجات و رستگاری چیزی است که عیسی در هنگامی که 

گناهان ما را بر می دارد، به ما ارزانی می کند.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را بعنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

معبد در کدام شهر بود؟  •

چرا مریم و یوسف به همراه عیسی در آنجا بودند؟  •

مرد کهن سالی که نزد آنها آمد که بود؟  •

چه وعده ای به شمعون داده شده بود؟  •

زن سال خورده ای که بخاطر عیسی از خدا تشکر کرد چه نام داشت؟  •

حنا پس از اینکه عیسای کوچک را دید چه کرد؟  •

ما از حنا و شمعون چه درسی یاد می گیریم؟  •

در کدام کتاب از کتاب مقدس در باره شمعون و حنا می خوانیم؟  •

1B داستان ۱

مریم و یوسف در معبد – این داستان در باره »شکرگزاری« از خدا بخاطر پس اوست.
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می آموزیم که:

عیسی نشان داد که پرس خداست.  •

مهم است تا از الگوی فرمانربی عیسی تبعیت کنیم.  •

آیه کلیدی: لوقا ٢: 4۰

کالم منتخب: لوقا ٢: ٣۹-۵٢

معرفی کنید 

در باره گم شدن و جدا شدن از والدین حرف بزنید. چگونه و کجا اتفاق افتاد؟ در باره احساس والدین در بحث خود مترکز 

کنید.

یا

اگر مرتبط باشد، در باره تجربه مسافرت و دور شدن از خانه و همه هیجاناتی که داشت صحبت کنید. توضیح بدهید که در 

داستان امروز، مریم و یوسف عیسی را برای رویدادی مخصوص با خود به سفر بردند. 

تعلیم دهید

عیسی به همراه والدین خود برای برگزاری عید ِپَسح به اورشلیم رفته بود.  •

)برای بچه های بزرگرت که از کتاب مقدس آگاهی دارند، به معنی و مفهوم این عید اشاره کنید(. به بچه ها در باره   

فاصله )١١٢کیلومرتی از نارصه تا اورشلیم( و مقایسه آن با شهرهای اطراف محل سکونت خود بگوئید و توضیح بدهید 

که آنان چگونه با پای پیاده سفر می کردند. در باره اینکه این سفر چقدر برای عیسی که ١٢ سال سن داشت هیجان 

انگیز بود – جمعیت، دوستانش، ساختامن ها و امتیاز در معبد بودن، جایی که معلامن در باره پدرش خدا صحبت می 

کردند. )لوقا ٢: 4٢(

پس از اینکه مریم و یوسف یک روز را به سمت خانه طی کردند، متوجه شدند که عیسی گم شده است! از آیه فوق   •

احساس آنان را درک کنید و تصور کنید که آنان چگونه در میان جمعیت بدنبال او گشتند و تصمیم گرفتند تا دوباره به 

اورشلیم بازگردند )لوقا ٢: 4۵-4٣(

پس از سه روز عیسی را یافتند که در میان معلامن نشسته است. حس آسودگی آنان را رشح بدهید و آن را با معرفی   •

داستان مرتبط سازید. وقتی که او گوش می داد و سوال می پرسید، معلامن حیرت می کردند که او چگونه اینقدر در 

باره خدا می داند. مریم و یوسف و متعجب شدند! گفتگوی بین مریم و عیسی را نقل کنید و رشح بدهید که او که 

هنوز پرس بچه ای بود، در خانه پدر)معبد( مشغول انجام کار او بود. مریم و یوسف به سختی می توانستند حرف های 

عیسی را درک کنند. )لوقا ٢: ۵۰-4۶(

پس از این، عیسی به همراه مریم و یوسف به نارصه بازگشت. او به هر طریق فرمانربدار آنان بود و آنان و همچنین   •

خدای پدر را خشنود می ساخت. کتاب مقدس به ما می گوید که باید از والدین خود حرف شنوی داشته باشیم 

)افسسیان ۶: ١(. با انجام آنچه که به ما گفته شده است، ما از الگوی عیسی پیروی می کنیم. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی، پرس بچه ای ١٢ ساله در اورشلیم.

یاد بگیرید
آیه کلیدی لوقا ٢: 4۰ را در جائی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.

عیسی با شیوه متفاوتی بزرگ شد، به آن اشاره و توضیح دهید. ما نیز به این شیوه ها می توانیم بزرگ شویم – بیش از همه 

خدا از ما می خواهد با مردمی که خدا را دوست داشته و او را خدمت می کنند بزرگ شویم. 

بخاطر بسپارید

از عبارات درست/غلط در امتحان کوچک استفاده کنید.

عید ِپَسح در اورشلیم برگزار می شد.  •

عیسی در این داستان ١0 ساله بود.  •

مریم و یوسف پس از یک روز عیسی را پیدا کردند.  •

عیسی در خانه یکی از خویشاوندان بود.  •

مریم به عیسی گفت که آنها نگران بودند.  •

عیسی مشغول کار پدر بود.  •

خدا پدر عیسی است.  •

عیسی به اورشلیم بازگشت و از مریم و یوسف فرمانربداری کرد.

1B داستان ۲

بزرگ شدن در شهر نارصه – این داستان در باره پس بچه ای است که در شهر نارصه بزرگ می شود.
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می آموزیم که:

زندگی عیسی معصومانه و عاری از گناه بود و همیشه پدر خود را خشنود می ساخت.  •

ما گناهکاریم و باید از گناهان خود توبه کنیم.  •

آیه کلیدی: لوقا ٣: ٢٢

کالم منتخب: لوقا ٣: ١-٢٢

معرفی کنید 

 درباره مردم صحبت کنید که جمع می شوند –  مثل دیدار یک مقام کشوری، یک رئیس جمهور، یک نخست وزیر، کسی 

که در بازار محصولی می فروشد، یک رسگرم کننده خیابانی. هر کسی می خواهد ببیند که چه اتفاقی دارد می افتد یا بشنود 

که او چه می گوید. به همین طور نیز وقتی که یحیی در کنار رود اردن رشوع به موعظه کرد مردم جمع شدند. مردم جمع 

شدند تا بشنوند که این مرد با شکل و شامیل عجیب و غریب که در بیابان زندگی می کند چه می گوید. )متی ٣: 4(

تعلیم دهید

یحیی یک نبی یا پیغمرب بود. یعنی اینکه یحیی پیامی مهم از سوی خدا داشت. او به مردم گفت که آنان گناهکارند و   •

باید بخاطر کارهای اشتباه خود متاسف بوده و از آنها دست بردارند. بعد آنها با فرو رفن در رود اردن تعمید گرفتند. 

این نشان می دهد که آنان واقعاً می خواستند راه خود را تغییر بدهند. )لوقا ٣: ٢ و ٣ و ۷(. اگر بچه ها مراسم تعمید را 

دیده اند، این داستان را با تجربه آنان مرتبط کنید. توضیح بدهید که همه ما باید متاسف باشیم و از اشتباهاتی که کرده 

ایم )توبه کنیم(. 

مردم همچنان مطمنئ نبودند که یحیی چه کسی است. آیا او می توانست آن فردی باشد که وعده داده بود تا بفرستد؟   •

یحیی توضیح می دهد که فرد قدرمتند دیگری می آید. )لوقا ٣: ٢١ و ٢٢( او چه کسی می تواند باشد؟ 

آنگاه یک روز عیسی مسیح به مردم دیگر ملحق شد و تعمید گرفت. عیسی قبل از تعمید چه کاری را الزم نبود تا انجام   •

دهد؟ این واقعیت را توضیح بدهید که عیسی از هر کس دیگری متفاوت بود چرا که او معصوم بود و نیاز به توبه 

نداشت. ولی عیسی می خواست نشان بدهد که مانند ما یک انسان است، و آنچه را که خدا خواسته انجام می دهد. 

پس از تعمید عیسی، چیز شگفت انگیزی اتفاق افتاد. خدا از آسامن سخن گفت، که می گفت او از پرس خود خشنود 

است و روح القدس مانند کبوتری بر او نازل شد. )لوقا ٣: ٢١ و ٢٢(. چرا خدا از عیسی خیلی خشنود بود؟ 

ما منی توانیم خدا را مانند آنچه که عیسی انجام داد خشنود کنیم. ولی خدا خشنود می شود وقتی که واقعاً از گناهان   •

خود متاسف باشیم )توبه کنیم( و زندگی برای او را انتخاب کنیم. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: یحیی عیسی را تعمید می دهد.

یاد بگیرید
آیه کلیدی لوقا ٣: ٢٢ را در جایی که الزم است توضیح داده و تعلیم بدهید. سوال های ساده ای بپرسید تا بررسی کنید که 

بچه ها مفهوم را درک کرده باشند.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را بعنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

یحیی در کجا موعظه می کرد؟  •

یحیی پیام خود را از چه کسی دریافت کرد؟  •

یحیی به مردم گفت »توبه کنید«. یعنی چه؟  •

پس از اینکه مردم توبه کردند، یحیی چه کرد؟  •

یحیی در باره فردی که بعد از او می آید چه گفت؟  •

عیسی از یحیی خواست تا چه کاری انجام دهد؟  •

تعمید عیسی چگونه با تعمید دیگران متفاوت بود؟  •

ما به چه روشی می توانیم خدا را خشنود کنیم؟  •

1B داستان 3

تعمید در رود اردن – این داستان در باره تعمید یافنت عیسی توسط یحیی بود.
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می آموزیم که:

عیسی مسیح هرگز گناه نکرد.  •

وقتی که وسوسه می شویم او می تواند به ما کمک کند.  •

آیه کلیدی: لوقا 4: ٨

کالم منتخب: لوقا 4: ١-١٣

معرفی کنید 

مثالی را با بچه ها در میان بگذارید در خصوص وضعیتی که چطور ممکن است در دام وسوسه بیفتند. 

)منونه را در ابتدای درس سطح ٢ ببینید( در این باره حرف بزنید که چگونه می توانند در سطح عملی از وسوسه پرهیز کنند. 

امروز می توانیم بیاموزیم که زمانی که عیسی مسیح وسوسه شد چه کرد.

تعلیم دهید

پس از تعمید عیسی، روح القدس او را به بیابان هدایت کرد. بحث کنید که 4۰ روز در بیابان بودن چگونه می تواند   •

باشد – هوای گرم، خشک، تنها ... مقایسه های معنی دار بیابید تا به بچه ها کمک کند تا بفهمند که 4۰ روز یعنی چه. 

)لوقا 4: ١(.

عیسی هیچ چیزی نخورده بود بنابراین او خیلی گرسنه بود! او بیش از هر چیزی غذا می خواست. پیشنهادی را که   •

شیطان به عیسی داد نقل قول کنید. برای بدست آوردن نان، این چه راه ساده ای بود! ولی عیسی با استفاده از کالم خدا 

پاسخ داد که وسوسه شیطان اشتباه است. )لوقا 4: ٣-4(.

شیطان دوباره نزد عیسی آمد و او را به مرتفع ترین کوه برد تا بتواند متامی سلطنت های دنیا را ببیند. او گفت که اگر   •

عیسی او را پرستش کند، همه اینها متعلق به او خواهد شد. عیسی پاسخ داد، »مکتوب است: تنها خداوند خدای خویش 

را عبادت منا«. برای بار دوم عیسی از کالم کتاب مقدس استفاده کرد تا بگوید که ایده شیطان چقدر خطا است. )لوقا 4: 

.)٨-۵

رسانجام شیطان او را به رفیع ترین قسمت معبد در اورشلیم برد. او گفت که اگر او پرس خداست می تواند خود را به   •

زمین پرتاب کند بدون اینکه صدمه ای ببیند. او می خواست عیسی را وسوسه کند تا قدرت خود را نشان دهد. ولی 

عیسی می دانست که این نیز خطاست و دوباره از کالم خدا استفاده کرد. در آن موقع، شیطان عیسی را به حال خود 

رها کرد. )لوقا 4: ۹-١٣( فکر می کنید که چرا شیطان او را ترک کرد؟ آیا او به نتیجه خود دست یافت؟ عیسی چگونه بر 

وسوسه پیروز شد؟

نتیجه گیری کنید که عیسی هرگز گناه نکرد. او از شیطان قوی تر است. او از کالم خدا استفاده کرد تا به شیطان نشان   •

دهد که او از پدرش خدا اطاعت می کند. اگر به عیسی مسیح تعلق داشته باشیم، آنگاه او به ما کمک خواهد کرد تا 

به کار غلط »نه« بگوئیم. اگر کالم خدا را مانند عیسی بلد باشیم، می توانیم از آن استفاده کنیم تا به ما قدرت بخشد تا 

برای کار درست آن را به کار گیریم. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی در بیابان وسوسه می شود.

یاد بگیرید

آیه کلیدی لوقا 4: ٨ را در جایی که الزم است توضیح داده و آنرا تعلیم بدهید.

بررسی کنید که بچه ها محتوا و مفهوم این آیه را بخاطر بسپارند.چه کسی آن را گفت؟ به چه کسی گفته شد؟ چرا عیسی 

این کالم خاص را بکار برد؟

بخاطر بسپارید

در عوض امتحان، مفید خواهد بود تا افکار را روی هم ریخته و از آنچه که بچه ها در 1B در باره عیسی مسیح آموخته اند 

صحبت کنند. معلم می تواند ایده ها را )در عبارت های کوتاه یا لغت های مروح( بر روی تخته یا هر چیزی که بچه ها 

همگی بتوانند ببینند بنویسد. بچه های بزرگ تر می توانند در گروه های کوچک کار کنند و بعد نتیجه کار خود را به معلم 

گزارش دهند.

1B داستان ۴

وسوسه در بیابان – این داستان گفنت »نه« به کار اشتباه است.
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می آموزیم که:

عیسی اولین معجزه خود را انجام داد زیرا که او پرس خداست.  •

ما باید مانند خدمتکاران در داستان از او فرمانربداری کنیم.   •

آیه کلیدی: یوحنا ٢: ۵

کالم منتخب: یوحنا ٢: ١-١١

معرفی کنید 

در باره مراسم ازدواج در فرهنگ خودتان صحبت کنید. بگذارید تا بچه ها تجربیات خود را به مشارکت بگذارند. چند عکس 

اگر موجود دارید آماده کنید. اگر مراسم عروسی طبق برنامه پیش نرود چه؟ یک یا دو مثال بگوئید. در درس امروز عیسی 

مسیح، حواریون او و مادرش مریم در مکانی که قانا نامیده می شد در یک جشن عروسی بودند. )یوحنا ٢: ١-٢( بیایید 

ببینیم که چه اتفاقی افتاد.

تعلیم دهید

صحنه را رشح بدهید – عروس و داماد خندان، مهامنان، می گویند و می خندند، نوشیدنی و غذاهای خوشمزه، همه از   •

عروسی لذت می برند. ولی مریم فهمید که مشکلی پیش آمده است – آب انگور متام شده بود! عروس و داماد چه حالی 

پیدا کردند؟ مریم می دانست که چکار کند. مستقیم به سوی عیسی رفت. توضیح بدهید که عیسی بهرتین فردی است 

تا مشکل را پیش او بربیم. ما می توانیم نزد او دعا کنیم. آنگاه او به خدمتکاران رو کرده و گفت، »هر آنچه که می گوید 

انجام دهید«. مریم می دانست که عیسی می توانست کمک کند. او کامالً به عیسی اعتامد داشت. )یوحنا ٢: ٣-4(. 

توضیح بدهید که در آن اتاق شش خمره بزرگ سنگی بود که تقریباً یک مرت ارتفاع داشتند و در آن آب نگهداری می شد   •

که برای درست کردن غذا و شسنت از آن استفاده می شد. عیسی به خدمتکاران گفت تا آن خمره ها را پر از آب کنند 

و گفت که کمی از آن را نزد مردی که صاحب مراسم عروسی بود بربند. متذکر شوید که در واقع این کار کمی عجیب 

بوده... آیا این مطمئناً آب بود؟ ولی آنان اطاعت کردند و در تحیر آنان، در خمره ها دیگر آب نبود. این آب انگور بود! 

در واقع همه آنها به اتفاق نظر گفتند که این بهرتین آب انگور بوده، خیلی بهرت از آنچه که قبالً نوشیده بودند. )یوحنا 

٢: ٦-١۰( عیسی مسیح همیشه بهرتین چیزها را ارائه می دهد!

توضیح بدهید که این یک معجزه بود. هیچ کس دیگری منی توانست کاری را انجام دهد که عیسی انجام داد. او چنین   •

کرد بخاطر اینکه او پرس خداست، خالق و آفریننده همه چیز. 

این خیلی مهم بود که خدمتکاران از عیسی حرف شنوی کردند. از بچه ها بپرسید که اگر آنها از عیسی اطاعت منی   •

کردند چه می شد. در باره مشکلی که داریم بگوئید – گناهامنان. عیسی مسیح راه حلی را برای مشکل ما دارد زیرا او 

برای ما بر روی صلیب مرد تا مجازات گناهان ما را بر دارد. ولی این تنها وقتی است که ما به او اعتامد می کنیم که او 

می تواند معجزه ای در زندگی ما انجام دهد و گناه ما را بیامرزد. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی در جشن عروسی

یاد بگیرید
آیه کلیدی یوحنا ٢: ۵ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح دهید. یک پیش زمینه از داستان ارائه کنید. بررسی کنید 

که آیا بچه ها می دانند که »او« کیست.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را بعنوان مرور درس از بچه ها بپرسید. 

جشن عروسی در کجا بود؟  •

نام تعدادی از مهامنان را در عروسی بگوئید.  •

چه کسی به خدمتکاران گفت تا به حرف عیسی گوش کنند؟  •

چه تعداد خمره آب در آنجا بود؟  •

وقتی که خدمتکاران خمره ها را پر کردند چه چیزی در خمره ها بود؟  •

همه در باره چه چیزی اتفاق نظر داشتند؟  •

چرا عیسی این معجزه را انجام داد؟  •

مشکل زندگی ما چیست؟  •

ما از خدمتکاران چه می آموزیم؟  •

2B داستان ۱

عیسی آب را به آب انگور تبدیل می کند – این داستان در باره عیسی در یک جشن عروسی است.
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می آموزیم که:

عیسی قدرت شفا داشت زیرا پرس خدا بود.  •

عیسی از ما می خواهد تا به او اعتامد کنیم، هامنطور که آن مقام حکومتی انجام داد.  •

آیه کلیدی: یوحنا 4: ۵۰

کالم منتخب: یوحنا 4: ۵4-4٦

معرفی کنید 
درس هفته گذشته را مرور کنید. در جشن عروسی چه اتفاقی افتاد؟ در کجا اتفاق افتاد؟ در باره پخش خرب معجزه در قانا و 

اطراف گفتگو کنید.

تعلیم دهید

چند وقت بعد عیسی مسیح بع قانا بازگشت. در شهری در آن نزدیکی به نام کفرناحوم، مردی صاحب مقام )از کارکنان   •

دربار حکومتی( شنید که عیسی در قانا است. او با خود گفت ایکاش عیسی بتواند به من کمک کند! پرس او خیلی 

 مریض احوال بود. آن مقام حکومتی اندیشید که اگر عیسی به خانه او بیاید، پرس او حالش خوب خواهد شد. 

)یوحنا 4: 4۷( برای بچه های سطح ٢ نقشه دو شهر را نشان بدهید. 

آن مقام حکومتی حدود ٣٢ کیلومرت سفر کرد تا عیسی را پیدا کند. احساس او را تصور کنید – خسته، بیمناک، عاجز و   •

درمانده ... او به عیسی التامس کرد تا با او برود. وقتی که او در باره پرسش گفت، عیسی بطور ساده به او گفت که به 

خانه بازگردد و پرسش خوب خواهد شد. عیسی قرار نبود تا با او برود! بازتاب دهید که او چگونه عکس العمل نشان 

داده و بعد رشح بدهید که او به حرف عیسی اعتامد کرده بود. او چنان به عیسی اعتامد داشت که می دانست که 

عیسی نیازی نیست تا برای ٣٢ کیلومرت بیاید و پرس او را شفا دهد. )یوحنا 4: 4۷-۵۰( توضیح بدهید که عیسی این نوع 

اعتامد را از ما می خواهد. ما منی توانیم او را ببینیم و حرف های او را با صدای بلند بشنویم ولی او با کالم خود وعده 

داده که او ما را دوست دارد و می خواهد تا ما را بیامرزد. 

در حالی که او همچنان در سفر به سوی خانه خود بود، خدمتکار او خرب خوشی برای او آورد. از بچه ها بخواهید که آن   •

خرب را پیش بینی کنند. بلی! حال پرس او خوب شده بود ... و وقتی که او پرسید چه ساعتی این اتفاق افتاد، کاشف به 

عمل آورد که دقیقاً هامن زمانی بوده است که عیسی به او گفته بود که حال پرسش خوب خواهد شد. چقدر خانواده 

او خوشحال شده بودند! همه آنان مطمنئ بودند که عیسی در واقع هامن کسی بود که او ادعا کرده بود – پرس خدا. 

)یوحنا 4: ۵١-۵٣(

ما هم الزم است تا باور کنیم که عیسی پرس خداست. او از ما می خواهد که اعتامد خود را به او نشان دهیم. آنگاه ما   •

نیز به راستی خوشحال خواهیم بود.  

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

یاد بگیرید
آیه کلیدی یوحنا 4: 4۰ را در جائی که الزم است تعلیم داده و رشح بدهید. توضیح داده و تاکید کنید که حرف کسی را قبول 

داشن به چه معنایی است.

بخاطر بسپارید

از بچه ها سواالت زیر را به عنوان مرور درس بپرسید.

مشکل مقام حکومتی چه بود؟  •

او عیسی را در کجا پیدا کرد؟  •

او چند کیلومرت باید مسافرت می کرد؟  •

عیسی به او گفت که چه باید انجام دهد؟  •

چه کسی او را در مسیر بازگشت به خانه دید؟  •

چه خربی آورده شد؟  •

آن پرس چه زمانی خوب شد؟  •

جای خالی را پر کنید. آن مرد کامالً به گفته عیسی ................ کرد. )یوحنا 4: ۵0(  •

2B داستان ۲

عیسی پس بیامر را شفا می دهد – این داستان در باره قدرت عیسی است.
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می آموزیم که:

عیسی مسیح می خواست تا به بارتیامئوس کمک کند و قدرت داشت تا زندگی او را تغییر بدهد.  •

عیسی می خواهد تا با برداشن گناه از ما، زندگی ما را تغییر بدهد.  •

آیه کلیدی: مرقس ١۰: ۵٢

کالم منتخب: مرقس ١۰: 4٦-۵٢

معرفی کنید 

در باره هدیه بزرگ بینایی صحبت کنید – قادر بودن به دیدن رنگ ها، لذت بردن از مکان ها، تشخیص دادن مردم، خواندن 

کتاب ها، بازی با اسباب بازی ها، متاشای تلویزیون، و غیره. با حساسیت گفتگو کنید که نابینا بودن در اجتامعی که زندگی 

می کنید چگونه است. توضیح بدهید که در زمان عیسی، زندگی برای فرد نابینا خیلی مشکل بوده است.

تعلیم دهید

بارتیامئوس مرد نابینایی بود که در ازیحا زندگی می کرد. برای او، هر روز مثل هم بود که در کنار را می نشست   •

و گدائی می کرد تا زنده مباند. ولی امروز با روزهای قبل فرق داشت. رس و صدا و شلوغی را رشح بدهید و اینکه 

بارتیامئوس فهمید که عیسی دارد می آید. ناگهان بارتیامئوس خیلی به وجد آمد! او در باره کارهایی که عیسی انجام 

داده بود شنید. فکر می کنید که عیسی از او می خواست تا برای او چه کاری انجام دهد؟ بارتیامئوس با متام قوت 

عیسی را صدا می زد و از او خواست تا کمکش کند. بعضی از مردم از او عصبانی شدند و به او گفتند تا ساکت باشد 

ولی او بلندتر فریاد می کشید! )مرقس ١۰: 4۶-4۸( رشح بدهید که بارتیامئوس داشت کار درستی می کرد بخاطر 

اینکه عیسی تنها کسی بود که می توانست به او بینایی بدهد. عیسی مسیح تنها کسی است که می تواند گناهان ما را 

ببخشد. هامنطور که بارتیامئوس به عیسی نیاز داشت، هر یک از ما نیز نیاز داریم تا با او روبرو شویم. 

در آن موقعیت عیسی توقف کرد و از فردی خواست تا بارتیامئوس را نزد او بیاورند. رشح بدهید که او چگونه واکنش   •

نشان داد. اکنون احساس بارتیامئوس چه بود؟ عیسی از او پرسید که چه می خواهد و او جواب داد که می خواهد بینا 

بشود. عیسی به او گفت که می تواند برود و ایامن او شفایش داده است. در آن لحظه، بارتیامئوس توانست ببیند! از 

بچه ها بخواهید که بگویند که او چه چیزهایی در اطراف خود می توانسته ببیند. احساس او را رشح بدهید و واکنش او 

در دنباله روی از عیسی در امتداد راه را بگوئید. )مرقس ١۰: ۵۲-4۹(

بارتیامئوس هرگز آن روزی را که عیسی را مالقات کرد فراموش نکرد. عیسی برای او معجزه ای کرده بود و زندگی اش   •

رسارس متحول شده بود! توضیح بدهید که عیسی حتی می خواهد معجزه بزرگرتی برای ما انجام بدهد با تغییر زندگی ما 

در باطن و برداشنت گناهان ما. وقتی که نزد او بیائیم و به او اعتامد کنیم مانند بارتیامئوس به شادی خواهیم رسید.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی مردی نابینا را شفا می دهد.

یاد بگیرید

آیه کلیدی مرقس ١۰: ۵۲ را در جایی که الزم است تعلیم داده و رشح بدهید. توضیح بدهید که ایامن بارتیامئوس اعتامد او 

به عیسی مسیح بود. او می دانست که عیسی قدرت داشت تا به او بینائی بدهد. عیسی می خواهد تا به او اطمینان داشته 

باشیم.

بخاطر بسپارید

از عبارت درست یا غلط برای یک آزمون کوچک استفاده کنید.

بارتیامئوس در قانا بود.  •

او نابینا بود.  •

او منی توانست حرف بزند.   •

جمعیت زیادی برای دیدن عیسی آمده بودند.  •

بارتیامئوس وقتی که مردم از او خواستند، ساکت شد.   •

عیسی وامنود کرد که صدای او را منی شنود.  •

بارتیامئوس بلند شد و به سوی عیسی رفت.  •

جمعیت جلوی او را گرفتند تا نتواند بسوی عیسی برود.  •

بارتیامئوس بعد از اینکه عیسی را مالقات کرد به گدائی ادامه داد.   •

عیسی مسیح می تواند برای هر یک از ما معجزه ای انجام دهد.   •

2B داستان 3

عیسی و بارتیامئوس – این داستان در باره شفای مرد نابینائی بود که بعداً از پیروان عیسی شد.
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می آموزیم که:

مردان جذامی از عیسی اطاعت کرده و شفا یافتند.  •

عیسی مسیح از ما می خواهد بخاطر کارهای خوبی که برای ما می کند از او تشکر کنیم.   •

آیه کلیدی: مزامیر ١۰۷: ۲۱

کالم منتخب: لوقا ۱۷: ۱۹-۱۱

معرفی کنید 

در باره سپاسگزاری صحبت کنید. از بچه ها بخواهید تا به چیزهایی فکر کنند که هر روزه می توانند سپاسگزار آن باشند 

)مثال: غذا، آب، خانه، سالمتی، خانواده، مدرسه( و آن ها را بصورت فهرست وار بنویسید. توضیح بدهید که خدا ارزانی 

کننده همه چیزهای خوب است که ما از آن ها بهره می بریم و با شکرگزاری رشوع به دعا کنید، و کسانی را که کم اقبال تر 

هستند را بیاد بیاورید.

تعلیم دهید

داستان امروز در باره ده مردی بود که زندگی سختی داشتند. توضیح بدهید که چگونه جذام بر زندگی آنان تاثیر گذاشته   •

بود –  مقدمه و معرفی را در وقت کتاب مقدس سطح ۱ یا ۲ ببینید. 

یک روز، به هر حال، واقعه ای هیجان انگیز اتفاق افتاد.عیسی در منطقه ای بود که آنان زندگی می کردند. گرچه آنان   •

اجازه نداشتند که نزدیک کسی بوشند، آنان می توانستند او را از فاصله ای دور ببینند و می دانستند مه عیسی می 

تواند به آنان کمک کند. آنان همگی با هم با متام قوت او را صدا زدند، »عیسی، ای خداوند به ما رحم کن«. )لوقا ۱۷: 

 .)۱٣-۱۱

عیسی صدای آنان را شنید و به آنان گفت بروید و خودتان را به کاهن نشان دهید. همگی فهمیدند که عیسی برای بهرت   •

شدن به آنان کمک خواهد منود و با اطاعت از او همگی عازم شدند. و وقتی که در راه بودند ناگهان جذام آنان ناپدید 

شد! عیسی آنان را شفا داده بود. آنان چه احساس کردند؟ )لوقا ۱۷: ۱4(. آنان با اطاعت از عیسی کار درستی کردند. ما 

هم باید از اعتامد منوده و از او اطاعت کنیم اگر می خواهیم متامی برکات و خیریات او را داشته باشیم. 

آن ده مرد همگی از تغییر شگفت انگیزی که برایشان اتفاق افتاده بود حیرت کردند ولی تنها یکی از آنان به رسعت   •

بازگشت تا از او »تشکر« کند. وقتی که او خدا را برای آنچه که به وقوع پیوسته حمد و سپاس گفت، به رسعت بازگشت 

و عیسی را یافت و خود را به پاهای او انداخت. توضیح بدهید که این مرد سامری از دیگران متفاوت بود و از اهالی 

منطقه عیسی و سایرین نبود. عیسی بطور خاصی خشنود گردید بخاطر اینکه این مرد بسیار سپاسگزار بود و او را ستود 

برای اینکه ایامن خودر را با اطاعت از او نشان داده است. فکر می کنید که عیسی در باره نه نفر دیگر چه فکری کرد؟ 

)لوقا ۱۷: ۱۵-۱۹(. فکر می کنید که شادترین فرد در آن روز چه کسی بود؟ 

ما هم باید از خدا سپاسگزار باشیم )به بچه ها یادآوری کنید از چیزهایی که در لیست خود دارند( و همچنین از عیسی   •

مسیح که زندگی خود را بخشید تا گناهان ما آمرزیده شود. بچه ها را تشویق کنید تا از الگوی خوب آن مرد در داستان 

پیروی کنند.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی ده مرد جذامی را شفا می دهد.

یاد بگیرید
آیه کلیدی مزامیر ۱۰۷: ۲۱ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. هر کلمه ای را که ممکن است نا آشنا 

باشد توضیح بدهید.

بخاطر بسپارید

بجای آزمون کوچک، بچه ها می توانند با بچه های دیگر با تصویر سادی، با موضوع تشکر کردن بخاطر چیزی یک کالژ 

درست کنند. بچه های دیگر هم می توانند جمله »خدایا از تو متشکریم« را رنگ آمیزی کنند تا آن را در وسط تصاویر قرار 

دهند. 

کروه کوچکرت از بچه های کوچکرت می توانند 10 نقاشی بکشند که هر یک از نقاشی ها معرف یک جذامی باشد. 

2B داستان ۴

عیسی مرد جذامی را شفا می دهد – این داستان در باره »تشکر کردن از عیسی« است.
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می آموزیم که:

گوش دادن به عیسی و آموخن از او خیلی مهم است.  •

الزم است تا از طریق خواندن کتاب مقدس به عیسی گوش دهیم.  •

آیه کلیدی: لوقا ۱۰: 4۲

کالم منتخب: لوقا ۱۰: ٣۸-4۲

معرفی کنید 

یک از موارد زیر را انتخاب کنید:

در باره آمدن یک مهامن صحبت کنید و اینکه مادرتان برای مهامن تدارک می بیند – درست کردن غذا و غیره.  •

در باره موقعیت هایی صحبت کنید که مرتبط با بچه ها می باشد – جایی که شنیدن خیلی مهم است – فراگیری مهارت   •

جدید، ارشاد و راهنامئی ....

در یک گروه کوچک می توانید »طمطمه چینی« بازی کنید. رهرب گروه پیامی را به اولین فرد می گوید که او هم به   •

گوش نفر بعدی زمزمه می کند و همین طور به بعد. فرد نهایی آنچه را که شنیده اند تکرار می کند. بازی، اهمیت خوب 

شنیدن را برجسته می کند. آنرا به داستان امروز مرتبط کنید که در باره کسی است که زمان می گذارد تا به دقت گوش 

دهد. 

تعلیم دهید

مارتا و مریم دوستان خوب عیسی بودند. یک روز مارتا عیسی و حواریون او را برای غذا دعوت کرد. از بچه ها بخواهید   •

تا در باره تدارکاتی فکر کنند که او ممکن است آماده ساخته باشد. رسیدن مهامنان را تصور کنید. )لوقا ۱۰: ٣۸(

مارتا همچنان باید کارهای زیادی انجام می داد! در حالی که او در حال درست کردن غذا بود، خواهرش مریم در پیش   •

پای عیسی نشسته بود و به حرف های او گوش می داد و از او یاد می گرفت. توضیح بدهید که مارتا چه احساسی می 

کرد ... شاید بچه ها هم بتوانند احساس او را حدس بزنند! حرف هایی را که مریم گفت دقیقاً بگوئید. )لوقا ۱۰: ٣۹-

.)4۰

عیسی با مهربانی با مارتا صحبت کرد و گفت که او نباید ایراد بگیرد و ناراحت بشود. توضیح بدهید که مارتا داشت   •

برای عیسی کار خوبی می کرد تا برای او غذای دلپذیری درست کند ولی غذا خیلی مهم نبود. چه کسی داشت کار بهرتی 

انجام می داد؟ بله مریم داشت کار بهرتی می کرد که به حرف ها و تعلیامت عیسی گوش می داد. عیسی گفت که مریم 

تصمیم گرفته تا کار بهرتی انجام دهد و نباید او را رسزنش کرد. )لوقا ۱۰: 4۲-4۱(

مریم کدام کار بهرت را انتخاب کرده بود؟ مریم امتیاز بسیار ویژه ای یافته بود تا بتواند به عیسی گوش کند. در این باره   •

صحبت کنید که ما باید وقت بگذاریم تا به عیسی از طریق خواندن و یادگیری کتاب مقدس گوش فرا دهیم. آنگاه او را 

بهرت خواهیم شناخت و خواهیم دانست که چه چیزی او را خشنود می کند. از گروه مسن تر می توانید بخواهید تا در 

این باره گفتگو شود که چطور می توان این کار را انجام داد. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

آیه کلیدی لوقا ۱۰: 4۲ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. اهمیت انتخاب مریم را تریح کنید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را بعنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

•  چرا مارتا ناراحت شد؟ آن دو خواهر در کجا زندگی می کردند؟   •

•  مارتا برای شکایت از خواهر خود پیش چه کسی رفت؟ مهامنان چه کسانی بودند؟   •

•  ما باید از الگوی کدام خواهر پیروی کنیم؟ کدام خواهر به پای صحبت عیسی نشست؟   •

•  چگونه می توانیم به عیسی گوش کنیم؟ کدام خواهر می خواست تا از عیسی پذیرایی کند؟   •

•  در کدام کتاب از کتاب مقدس می توان این داستان را یافت؟ کدام خواهر ناراحت شد؟   •

3B داستان ۱

آموخنت از عیسی – این داستان در باره وقت گذاشنت برای آموخنت از عیسی است.
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می آموزیم که:

عیسی قدرت داشت تا ایلعاذر را به زندگی برگرداند.  •

عیسی مسیح می تواند به ما حیات جاودان ببخشد اگر به او اعتامد کنیم.  •

آیه کلیدی: یوحنا ۱۱: ۲۵

کالم منتخب: یوحنا ۱۱: ۱-۷ و 44-۱۷

معرفی کنید 

برای سطح 1، گفتگو کنید که خدا چگونه خانواده را تشکیل می دهد. در باره برادرها و خواهر ها گفتگو کنید. چرا   •

برادر و خواهر داشن خوب است؟ از بچه ها بپرسید که نام دو خواهر در داستان هفته قبل چه بود و ایلعاذر را معرفی 

کنید.

برای سطح ۲، در این باره گفتگو کنید که در زندگی ما همیشه برنامه ها طبق خواست ما به پیش منی رود – یک دفعه   •

چیزهای غیر قابل انتظاری اتفاق می افتد که از کنرتل ما خارج است. در این باره گفتگو کنید که چطور عیسی مسیح در 

هر وضعیتی زندگی ما را تحت کنرتل دارد و برای خیریت ما به بهرتین نحو عمل می کند. در داستان امروز مریم و مارتا 

با مشکل پیچیده ای مواجه می شوند.

تعلیم دهید

ایلعاذر برادر مریم و مارتا به سختی بیامر بود. آنها می خواستند که عیسی پیش آنها بیاید و از این رو به دنبال او   •

فرستادند. آنان می دانستند که او می تواند حال ایلعاذر را خوب کند. ولی عیسی تصمیم گرفت که نرود! آنان چه حس 

و حالی پیدا کردند؟ توضیح بدهید که اگرچه مریم و مارتا فهمیدن این موضوع را مشکل یافتند، لیکن عیسی مسیح 

اوضاع را در کنرتل خود داشت و می دانست که چه چیزی بهرت است. )یوحنا ۱۱: ۶-۱(

طولی نکشید که ایلعاذر مرد و او را در کفن پیچیده و در غاری گذاشتند و سنگ بزرگی را بر در غار نهادند. ما این را   •

مقربه می گوئیم. با حساسیت بیابید که مارتا و مریم االن چه حالی داشتند. چهار روز بعد، مارتا شنید که عیسی دارد 

می آید و بیرون رفت تا او را ببیند. عیسی توضیح داد که ایلعاذر دوباره به زندگی بازخواهد گشت. کالمی را که عیسی 

در )آیه ۲۵( استفاده کرد بکار بربید و توضیح بدهید که رستاخیز یا قیام از مرگ یعنی قدرتی که می تواند مرده را به 

زندگی باز گرداند. هیچ کس چنین قدرتی ندارد! )یوحنا ۱۱: ۲۷-۱۷(

بعد عیسی با مریم و مارتا به مقربه ایلعاذر رفت. عیسی بخاطر اندوه گریست. بعد از مردم خواست تا سنگ درب غار   •

را کنار بزنند . با صدای بلند فریاد زد »ایلعاذر بیرون بیا!«. مردم در حیرت و شگفتی دیدند که ایلعاذر از مقربه بیرون 

آمد، که همچنان در کفن پیچیده شده بود! در هامن روز عیسی ثابت کرد که قدرت دارد تا مرده را زنده کند! معجزه 

عیسی به آنان کمک کرد تا بدانند که او چقدر قدرمتند و فرد خاصی می باشد. در باره این واقعه و درس هایی که به 

آنان داد حرف بزنید – زمان سنجی و موقعیت زمانی که او برای این معجزه در نظر گرفته بود، همدردی با آنان در غم 

و اندوه، قدرت او، سلطه و اقتدار او .... می توانید اشاره کنید که عیسی با دیر آمدن خود هدفی داشت و می خواست 

ثابت کند که زندگی پس از مرگ وجود دارد.

عیسی مسیح می تواند با بزرگرتین دشمن ما که مرگ است مقابله کند.  او قدرت دارد تا آن را شکست بدهد، هامنطور   •

که زندگی را دوباره به ایلعاذر بازگرداند و او را قیام داد. وقتی که به عیسی مسیح اعتامد کنیم او به ما زندگی جاودان 

عطا خواهد منود. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

نشان بدهید: ایلعاذر از مرگ قیام می کند.

یاد بگیرید
آیه کلیدی یوحنا ۱۱: ۲۵ را در جایی که الزم است تعلیم داده و آنرا توضیح بدهید. توضیح بدهید که عیسی واقعیتی مهم را 

در باره خودش می گوید وقتی که از نام خود استفاده می کند. بچه هایی که دانش بیشرتی از کتاب مقدس دارند می توانند 

»من هستم« را بخاطر بیاورند.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را بعنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

چه کسی به سختی بیامر بود؟  •

چقدر طول کشید تا عیسی بیاید؟  •

-کدام خواهر بیرون رفت تا عیسی را ببیند؟

عیسی از چه نامی برای خود استفاده کرد وقتی که با مارتا صحبت کرد؟  •

عیسی احساس خود را در کنار مقربه ایلعاذر چگونه نشان داد؟  •

عیسی چه کلامتی را بکار برد؟  •

در آن روز عیسی چه چیزی را ثابت کرد؟  •

ما چطور می توانیم زندگی جاودان داشته باشیم؟  •

3B داستان ۲

زندگی و حیات از طریق عیسی – این داستان درباره زنده کردن یک مرد توسط عیسی است.
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می آموزیم که:

مریم با کاری که انجام داد محبت خود را به عیسی نشان داد.  •

ما باید در عوض محبتی که عیسی به ما نشان داده او را دوست بداریم.  •

آیه کلیدی: اول یوحنا 4: ۱۹

کالم منتخب: یوحنا ۱۲: ۱۱-۱

معرفی کنید 

در باره »هدایای تشکر و قدردانی« حرف بزنید، چنانچه مقدور است چند هدیه که در فرهنگتان مرسوم است را تهیه کنید و 

تعین کنید که این هدایا برای چه کسانی مناسب است. 

به بچه های در باره داستان هفته گذشته یادآوری کنید و اینکه چقدر مریم و مارتا و ایلعاذر نسبت به عیسی قدردان بودند.

تعلیم دهید

مریم و مارتا و ایلعاذر تصمیم گرفتند تا به احرتام عیسی ضیافتی ترتیب دهند. صحنه را تصور کنید – خانه از مهامنان پر   •

بود، ایلعاذر خوب و سالمت بنظر می رسید، عیسی مهم ترین مهامن بود، مارتا پذیرایی می کرد .... )یوحنا ۱۲: ۲-۱(

در طی این مهامنی، مریم در کنار عیسی نشست، و شیشه عطری گران بها در دست داشت. بالدرنگ آن عطریات را بر   •

پاهای عیسی ریخت و با موهای خود آنرا شست. رشح بدهید که مریم چگونه مرکز توجه مهامنان دیگر شد وقتی که 

دیگران برگشته و دیدند که چه اتفاقی می افتد و بوی قوی عطر توجه آنان را جلب کرد. توضیح بدهید که مریم به این 

 خاطر این کار را کرد که عیسی را خیلی دوست داشت – برای مریم او بیش از هر چیز دیگری ارزشمند بود.

 )یوحنا ۱۲: ٣(

یهودا که یکی از حواریون عیسی بود، منی توانست درک کند که چرا مریم این عطر را روی پاهای عیسی ریخت. برای او   •

این کار مثل هدر دادن چیزی بود. جمالت یهودا را نقل قول کنید و توضیح بدهید که یهودا یک فرد طمع کار و دزد بود 

)درس سطح ۲( )یوحنا ۱۲: ۶-4(. 

یوحنا و مریم رفتار متفاوتی را به عیسی مسیح نشان دادند. یهودا عظمت عیسی را درک نکرده بود و در دل خود   •

محبتی برای او نداشت. هر چند، برای مریم، عیسی عزیز و ارزشمند بود و او را خیلی دوست می داشت. عیسی بخاطر 

کاری که او انجام داد خشنود بود. )یوحنا ۱۲: ۷-۸( کدامین الگو را باید پیروی کنیم؟

وقتی که فکر می کنیم که چقدر عیسی مسیح ما را دوست دارد و زندگی خود را برای ما ارزانی منوده، او باید برای ما   •

ارزشمند و عزیز باشد. ما می توانیم او را دوست داشته باشیم، در عوض محبتی که برای ما مبذول داشته است. برای 

منونه، به او اعتامد داشته باشیم، با دعا و خواندن کالم او برایش وقت بگذاریم، از او اطاعت کنیم، دیگران را دوست 

بداریم و به آنان در باره عیسی بگوئیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی تدهین می شود.

یاد بگیرید
آیه کلیدی )اول یوحنا 4: ۱۹( را در جائی که الزم است توضیح داده و تعلیم بدهید. اطمینان حاصل کنید که بچه ها درک 

کنند که »او« و »او را« به چه کسی اشاره می کند. توضیح بدهید که محبت ما در نتیجه محبتی است که او نسبت به ما 

دارد.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را بعنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

مهامنی و ضیافت در کجا بود؟   •

مهم ترین فرد در آن ضیافت چه کسی بود؟  •

مریم چه کاری انجام داد؟  •

چرا مریم چنین کرد؟  •

یهودا در باره ریخن عطر بر روی پاهای عیسی به مریم چه گفت؟  •

چرا باید عیسی مسیح را دوست بداریم؟  •

3B داستان 3

دوست داشنت عیسی – این داستان درباره: مریم محبت خود را به عیسی نشان می دهد
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می آموزیم که:

عیسی خیلی ارجمند است – او پادشاه پادشاهان است.  •

ما باید عیسی مسیح را در زندگی خود عزیز و گرامی بداریم.  •

آیه کلیدی: یوحنا ۱: ۱۲

کالم منتخب: لوقا ۱۹: 44-۲۸ 

معرفی کنید 

در این باره حرف بزنید که چقدر اهمیت دارد تا از مهامنان استقبال و خوش آمد گوئی کنیم. برای منونه، مقامات، روسا، 

قهرمانان ورزشی، بازدیدکنندگان از مدرسه. اگر موجود است تعدادی عکس آماده کنید. فرض کنید که بخشی از جمعیت 

بودن به چه شکلی است. توضیح بدهید که در این رویداد عیسی مسیح مهامن ویژه ای بود. او برای آخرین بار وارد شهر 

اورشلیم می شد بخاطر اینکه بزودی باید برنامه خدا را اجرا منوده و برای گناهان ما می مرد. خدا از مردم می خواهد تا 

بدانند که عیسی چقدر گرانقدر است. کتاب مقدس او را »پادشاه پادشاهان و رسور رسوران« می خواند. خدا برنامه ریزی 

کرده بود که عیسی در این روز مهم چگونه وارد اورشلیم بشود تا مردم بتوانند متوجه او بشوند.

تعلیم دهید

وقتی که عیسی و حواریون وی به نزدیکی اورشلیم رسیدند، او از دو نفر از آنان خواست تا به دهکده ای بروند که در   •

آنجا االغی بسته شده بود. او دستور داده بود تا آن االغ را برای او بیاورند و هر کس که بپرسد چکار می کنند، بگویند 

که »خداوند آن را الزم دارد« )لوقا ۱۹: ٣۱-۲۸(

تصور کنید که حواریون چگونه االغ را یافتند و آن را برای عیسی آوردند. وقتی برای اولین بار فردی بر روی کرده االغی   •

بنشیند چگونه واکنش نشان می دهد؟ حواریون جامه هایی را بعنوان پاالن برای روی پشت آن گذاشتند و االغ اجازه داد 

تا عیسی بر پشت او بنشیند. معموالً چنین چیزی امکان پذیر نیست ولی عیسی بر همه مخلوقات قدرت دارد. )لوقا ۱۹: 

)٣۵-٣۲

وقتی عیسی در مسیر راه رشوع به سواری کرد، جمعیت جامه های خود را بعنوان فرش در راه می گذاشتند. حال   •

جمعیت می دانست که او چه کسی است – پادشاهی ویژه که خدا فرستاده است. توضیح بدهید که یک پادشاه معموالً 

وقتی که به جنگ می رود بر سوار اسب می نشیند، ولی وقتی عیسی بر روی االغی سواری می کرد، نشان می داد که 

آرامش و صلح آورده است. مردم غرق در شادی و هیجان بودند و با شکرگزاری فریاد می زدند »متبارک باد او که به نام 

خداوند می آید«. )لوقا ۱۹: ٣۶-٣۸(

اشاره کنید که در آن نزدیکی کسانی هم بودند که عیسی را دوست نداشتند و از اینکه جمعیت از او استقبال می کند   •

خشمگین بودند. )لوقا ۱۹: ٣۹-4۰(. عیسی مسیح می دانست که این مردان به زودی به راه افتاده و او را خواهند 

کشت. 

به بچه ها بگوئید که ما تصمیم مهمی باید در باره عیسی مسیح بگیریم. ما می توانیم با انتخاب خود او را به زندگی   •

خود خوش آمد بگوئیم و یا نه بگوئیم و جایی به او ندهیم. خدا از ما می خواهد تا پرس او را به زندگی خود دعوت 

کنیم. وقتی که چنین کنیم بخشی از خانواده خدا خواهیم شد.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید. 

یاد بگیرید
آیه کلیدی یوحنا ۱: ۱۲ را در جایی که الزم است توضیح داده و تعلیم دهید. توضیح بدهید خیلی از لغات به معنی خوش 

آمد گوئی هستند. و اطمینان حاصل کنید که ضامیر »او« و »او را« به خوبی درک شده اند.

بخاطر بسپارید

از درست یا غلط برای یک آزمون کوتاه استفاده کنید. 

عیسی و حواریونش وارد اورشلیم می شدند.  •

عیسی سه نفر از حواریون خود را بخ دهکده فرستاد.  •

آنها بر روی االغ سوار شدند.  •

وقتی که عیسی می خواست روی االغ بنشیند، حیوان مشکلی پیش نیاورد.   •

مردم روی زمین فرش پهن می کردند.  •

همه به عیسی خوش آمد گفتند.  •

عیسی پادشاه پادشاهان است و باید از او استقبال شود.  •

وقتی که عیسی را به زندگی خود با استقبال می پذیریم، بخشی از خانواده خدا می شویم.  •

3B داستان ۴

عیسی پطرس را نجات می دهد – این داستان در باره دعای کوتاه پطرس می باشد.
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می آموزیم که:

با عیسی مسیح بدرفتاری شد و او شایسته مرگ نبود.  •

عیسی مرد تا ما را از گناه نجات دهد.  •

آیه کلیدی: لوقا ۲٣: ٣٣

کالم منتخب: لوقا ۲٣: ۱-۲۶ و ٣۲-4٣

معرفی کنید 

تعدادی کارت آماده کنید و روی آن ها بنویسید: توسط دوستی تحقیر شد، به غلط متهم شد، استهزاء گردید، با او بی ادبانه 

و وحشیانه رفتار شد. منونه های این چنینی از زندگی هر روزه ارائه کنید، یا در گروه کوچکرتی، بچه ها می توانند در باره 

تجربه های خود صحبت کنند و اینکه چه حسی وجود خواهد داشت وقتی با ما این چنین رفتار شود. ما می خواهیم که 

چنین چیزی متوقف شود! توضیح بدهید که عیسی مسیح می دانست که بدرفتاری چگونه است. مردم اینگونه و بدتر با او 

رفتار کردند. امروز خواهیم یافت که چرا او اینگونه عذاب کشید.

تعلیم دهید

)اگر در مدرسه تعلیم می دهید خطوط افقی بر روی کاغذ سودمند خواهد بود تا ترتیب اتفاقات بر آن نوشته شود. عنوان 

ها را بر روی کارت بنویسید مانند شام مخصوص، دعا در باغ، دستگیری توسط دشمنان، بازپرسی توسط پیالطس، جمعیت 

خشمگین، بردن برای مصلوب کردن، سه صلیب، یک دزد آمرزیده شده که بچه را قادر خواهد منود تا  ترتیب و توالی و 

جزئیات را به خاطر بسپارند(.

تعدادی سوال بپرسید تا ورود به اورشلیم را یادآوری کند. چند روز بعد عیسی شام مخصوصی را با حواریون خود خورد،   •

آخرین شام قبل از اینکه مبیرد. بعد او برای دعا به باغی رفت. صحنه را بچینید – تاریکی، سکوت، بعد صدای قدم ها و 

رشکت یهودا در دستگیری عیسی. اندوهی را که عیسی باید احساس کرده باشد را بیان کنید. 

روز بعد، عیسی نزد پیالطس حاکم برده شد. )لوقا ۲٣: ۱-4 و ۲۰-۲٥( مقام و اقتدار او را توضیح بدهید و بر این   •

واقعیت مترکز کنید که او نتوانست هیچ خطایی از زندگی عیسی بیابد. عیسی مسیح فردی معصوم و بی عیب بود. در 

پایان پیالطس آنچه را که جمعیت می خواستند انجام داد و عیسی به مرگ محکوم شد. برای ما به نظر بی انصافی بود 

ولی این کار بخشی از برنامه خدا برای نجات ما بود!

عیسی به بیرون از اورشلیم برده شد. مردی بنام شمعون را مجبور کردند تا صلیب سنگین چوبی را حمل کند. )لوقا ۲٣:   •

۲۶( وقتی که به باالی تپه رسیدند، رسبازان عیسی را بر روی صلیب میخکوب کردند. دو دزد نیز در هامن محل و زمان 

به مرگ محکوم شده بودند، که در دو طرف عیسی مصلوب شدند. وقتی که عیسی بر روی صلیب آویزان شد، رسبازان 

او را استهزا منودند و حتی یکی از رسبازان بی ادبانه گفتگو کرد. یکی از دزدان می دانست که عیسی مانند آنان نیست. 

او می دانست که بخاطر کار خطایی که انجام داده می میرد ولی عیسی هیچ کار خطایی انجام نداده بود. او تشخیص 

داد که عیسی کیست و از عیسی خواست تا او را بیاد آورد. عیسی به او وعده داد که با او در بهشت خواهد بود )لوقا 

)4٣-٣۲ :۲٣

توضیح بدهید که مانند دزد ما باید درک کنیم که عیسی شایسته مرگ نبود. در عوض او عذاب کشید و مرد تا محبت   •

عظیم خدا را به ما نشان بدهد و برای گناهان ما مجازات شود. اگر از او بخواهیم تا ما را بیامرزد، ما نیز می توانیم 

مطمنئ باشیم که روزی در بهشت خواهیم بود.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: استفاده از فیلم برای این گروه سنی مناسب نیست – پیشنهاد می کنیم که از نقاشی استفاده کنید – عیسی 

مصلوب می شود و می میرد.

یاد بگیرید
آیه کلیدی )یوحنا ۱۵: ۱4( را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. به بچه ها کمک کنید تا درک کنند که 

دوست  عیسی به شامر رفن امتیاز محسوب می شد.

بخاطر بسپارید

عنوان ها را با هم مخلوط کنید و اجازه بدهید که بچه ها ترتیب و توالی صحیح آنرا درست کنند. اگر با گروه کوچکی از بچه 

ها کار می کنید، می توانید یک کپی دیگر هم داشته باشید تا هر گروهی که زودتر کارت ها را ردیف کرد به عنوان برنده 

انتخاب شود.

4B داستان ۱

عیسی می میرد – این داستان در باره مردن عیسی بخاطر ماست.
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می آموزیم که:

مرگ عیسی خیلی متفاوت بود زیرا او مجازات گناهان ما را بر خود گرفت.   •

ما باید بخاطر محبت عظیمی که نسبت به ما داشت از او تشکر کنیم.   •

آیه کلیدی: اول قرنتیان ۱۵: ٣ و 4

کالم منتخب: لوقا ۲٣: ٥۶-44

معرفی کنید 

در باره روز و شب صحبت کنید که چگونه پشت رس هم ادامه می یابند. ما انتظار داریم که شب در برخی زمان های بیاید! 

این شیوه ای است که خدا خلق کرده است. ولی روزی که عیسی مرد متفاوت بود. بطور ناگهانی و بدون هشداری، در 

نیمروز ساعت 1۲، خورشید از تابیدن باز ایستاد و مثل شب شد. این حالت برای سه ساعت ادامه یافت. )لوقا ۲٣: 44 و 4٥( 

چرا خدا اجازه داد تا چنین چیزی اتفاق بیفتد؟

تعلیم دهید

کتاب مقدس به ما می گوید که پس از مرگ عیسی بر روی صلیب همه جا برای سه ساعت تاریک شد و مرگ او   •

مجازات گناهان بریت بود. از بچه ها بخواهید تا عذاب و رنج مسیح را در داستان هفته قبل بیاد بیاورند. توضیح 

بدهید که ما ممکن است کمی در باره رنج و عذاب درک کنیم ولی منی توانیم مجازات بخاطر گناهامنان را درک کنیم. 

عیسی داوطلبانه رنج ما را بر دوش کشید بخاطر اینکه ما را دوست داشت و می خواست تا برنامه خدا را برای رستگاری 

ما کامل کند.

در نهایت عیسی دعا کرده و روح خود را تسلیم خدا منود. )لوقا ۲٣: 4۶( این شیوه عیسی بود که بگوید که او کار پدر   •

خود را که او را فرستاده بود به امتام رسانیده است. به رضایتی اشاره کنید که در انجام یک کار ساده وجود دارد، با علم 

به اینکه کار بیشرتی برای انجام شدن نیاز نیست – برای مثال: ساخنت یک الگو. عیسی هر کاری را که نیاز بود تا گناهان 

ما آمرزیده شود  انجام داده بود. از بچه ها بخواهید تا بگویند که عیسی در عوض آنان چه کاری انجام داده بود. 

آنگاه عیسی مرد. بیابید که دوستان او چه احساسی داشتند. یک دوست مهربان بنام یوسف نزد پیالطس رفت و از او   •

خواست تا پیکر عیسی را با خود بربد.او با دقت پیکر عیسی را از صلیب پائین آورد و او را در پارچه ای کتان پیچید و در 

مقربه تازه ای قرار داد. توضیح بدهید که مقربه مانند غاری کوچک بود. آنگاه او سنگ بزرگی را بر درب ورودی مقربه 

قرار داد. )لوقا ۲٣: ۵۰-۵٣(

 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: استفاده از فیلم برای این گروه سنی مناسب نیست – پیشنهاد می کنیم که از نقاشی استفاده کنید – عیسی 

مصلوب می شود و می میرد.

یاد بگیرید

آیه کلیدی اول قرنتیان ۱۵: ٣ و 4  را در جائی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. بچه های کوچک تر می توانند 

اولین جمله را بگویند. اطمینان حاصل کنید که آیه را بدانند و توضیح بدهید که همه آنچه که برای عیسی مسیح اتفاق افتاد 

صدها سال پیش تر در عهد قدیم نوشته شده بود.

بخاطر بسپارید

عبارت درست و غلط را در آزمون کوتاه بکار بربد.

تاریکی در نیمه روز اتفاق افتاد.  •

تاریکی به مدت چهار ساعت ادامه یافت.  •

در مدت تاریکی بود که عیسی مجازات گناهان ما را بر خود گرفت.  •

عیسی قبل از مرگ با پدر خود صحبت کرد.   •

دوستان عیسی متامی چیزهایی را که برای او اتفاق افتاد درک کردند.  •

یوسف از رسبازان خواهان دریافت پیکر عیسی شد.   •

پیکر او در میان پارچه کتان پیچیده شد.  •

او بدن عیسی را در مقربه ای کهنه قرار داد.  •

4B داستان ۲

عیسی می میرد و دفن می شود – این داستان در باره مرگ و تدفین عیسی مسیح می باشد.
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می آموزیم که:

خدا پس از سه روز عیسی را دوباره به زندگی بازگرداند.  •

درست هامن طوری که مریم عیسی را که از مرگ قیام کرده بود یافت، ما هم چنین خواهیم شد.  •

آیه کلیدی: رومیان ١۰: ۹

کالم منتخب: یوحنا ۲۰: ۱۸-۱

معرفی کنید 

در آخرین داستان در باره مرگ عیسی بر روی صلیب آموختیم. توضیح بدهید که برای ما این خرب خوشی است! از طریق 

مرگ عیسی بر روی صلیب، خدا قادر بود تا راهی آماده کند تا گناهامنان بخشیده شود. برنامه شگفت انگیز خدا متام شده 

بود! با این حال دوستان عیسی ناراحت و اندوهگین بودند. آنان آنطوری که ما االن از طریق کتاب مقدس مطالعه و می 

فهمیم قادر به درک نبودند. ولی آنان مجبور نبودند تا برای مدت طوالنی اندوهگین باقی مبانند! این داستان شادترین خامته 

را دارد!

تعلیم دهید

برای بچه ها داستان تدفین عیسی و مقربه ای با سنگ بزرگ را یادآوری کنید. اینک اوایل صبح روز یکشنبه بود، روز   •

سوم پس از مرگ عیسی بود. مریم، دوست خوب عیسی، رفت تا مقربه را ببیند. تعجب او را توضیح بدهید از اینکه 

یافت که سنگ مقربه به کناری غلتیده و مقربه خالی است. مریم دوید تا پطرس و یوحنا را ببیند و به آنان بگوید که چه 

یافته است. بگوئید که او چه گفت. )یوحنا ۲۰: ۱-۲( آنان چه احساسی در باره این خرب داشتند؟ 

پطرس و یوحنا در باره این خرب به وجد آمده و با متام توان دویدند. یوحنا اول رسید و درون مقربه را نگاه کرد ولی وقتی   •

پطرس رسید، مستقیامً به درون مقربه رفت! متامی چیزی که در آنجا یافت می شد تکه های پارچه کتان بود که بدن 

عیسی در آن پیچیده شده بود. بعد یوحنا هم قدرم به درون مقربه نهاد. یوحنا ناگهان فهمید که چه اتفاق افتاده است. 

او می دانست که عیسی زنده است! )یوحنا ۲۰: ٣-۹(

ولی مریم همچنان گیج بود. او پس از اینکه پطرس و یوحنا به خانه برگشتند در باغ ماند. او ایستاده و گریه می کرد   •

آنگاه یکبار دیگر بیشرت در مقربه نگاه کرد. در این زمان مریم یکبار دیگر غافلگیر شد. دو فرشته را رشح بدهید و 

گفتگوی او را به آنها ربط بدهید. )یوحنا ۲۰: ١۰-١٣(

آنگاه مریم به اطراف چرخید. در آنجا مردی در باغ ایستاده بود که او منی شناخت. گفتگو را به هم ربط بدهید. در   •

آن لحظه آن غریبه نام او را صدا زد. »مریم!« او ناگهان صدا را شناخت. این رسور او بود، عیسی مسیح! االن مریم چه 

احساسی داشت؟ مریم از شادی در پوست منی گنجید! او مسیح را با چشامن خود دیده بود. او واقعاً زنده بود! برای بار 

دوم مریم عازم شد تا حواریون را پیدا کند. او به آنان در این زمان چه گفت؟ )یوحنا ۲۰: ۱۸-۱4(

خداوند عیسی را از مرگ قیام داده بود. او امروز زنده است. کتاب مقدس می گوید که او برای همیشه زنده است! او   •

می خواهد تا زندگی ما را از خوشی پر سازد درست مانند مریم که او را در کنار مقربه دیده بود. از بچه ها بخواهید تا 

عیسی را به عنوان یک دوست قبول کنند و متامی چیزهایی را که او می خواهد ارزانی کند – آمرزش، قدرت و شادی. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی از مرگ قیام می کند.

یاد بگیرید
آیه کلیدی رومیان ۱۰: ۹ را در جائی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. توضیح بدهید که »اقرار و اعرتاف« یعنی 

بگذاریم تا دیگران بدانند که ما ایامن داریم که عیسی خداوند است. این آیه به ما نشان می دهد که ما الزم است باور کنیم 

که خدا، عیسی را از مرگ قیام داد. او که برای مجازات گناهان ما مرده بود.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مروز داستان از بچه ها بپرسید.

چه کسی اول به مقربه رفت؟  •

مریم در باره سنگ مقربه متوجه چه چیزی شد؟  •

او رفت تا چه چیزی بگوید؟  •

چه کسی اول وارد مقربه شد؟  •

یوحنا وقتی که متوجه شد که هیچ کسی در قرب نیست چه کرد؟  •

مریم وقتی در مقربه تنها بود چه دید؟  •

فرشته از مریم چه پرسید؟  •

چه کسی در باغ با مریم بود؟  •

او چگونه دانست که آن فرد عیسی است؟  •

چه کسی عیسی را به زندگی بازگرداند؟  •

4B داستان 3

عیسی زنده می شود – این داستان در باره کشف کردن این موضوع است که عیسی زنده است!
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می آموزیم که:

عیسی مسیح به آسامن رفت و همچنان در آنجاست.  •

ما باید برای بازگشت او آماده باشیم.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۱: ۱۱

کالم منتخب: لوقا ۲4: ٥۰-٥٣ و اعامل رسوالن ۱: ۱۲-4

معرفی کنید 

در باره خداحافظی صحبت کنید با اجرای یک منایش – مثالً خویشاوندی پیش شام بوده و مجبور است که به خانه بر گردد 

یا فردی در کالس شام در مدرسه آنجا را ترک می کند. یا یک داستان واقعی از تجربه خود بگوئید. شاید فرد قول می دهد که 

دوباره بیاید یا در متاس باقی مباند. یک قول جدایی را آسان تر می کند!

تعلیم دهید

حواریون عیسی بعد از اینکه او قیام کرد مدت زماِن کوتاِه شگفت انگیزی با او داشتند. حاال آنان فهمیده بودند که چرا   •

او باید می مرد. در حدود شش هفته بعد او یازده شاگرد خود را به کوهی به نام زیتون برد. او توضیح داد که زمان آن 

فرا رسیده تا به آسامن بازگردد. آنان تنها رها نخواهند شد چرا که مدد کننده ای به نام روح القدس نزد آنان خواهد آمد. 

ناگهان هنگامی که عیسی با آنان صحبت می کرد، او از زمین بلند کرده شد. تصور کنید که آنان چگونه به آسامنخیره 

شدند و درست بعد از مدتی عیسی توسط ابر از دید آنان پنهان شد. شام می توانید به واقعه ای اشاره کنید که عیسی 

به آسامن صعود کرد. )سطح ۲( بیابید که آنان چه احساسی داشتند – گیج شده بودند؟ متحیر بودند؟ غمگین بودند؟ 

)اعامل رسوالن ۱: ۹-۸( 

در آن لحظه دو فرشته ظاهر شده و از حواریون پرسیدند که چرا آنان ایستاده و به آسامن نگاه می کنند. بهد فرشتگان   •

به آنان گفتند که عیسی درست هامنگونه که رفت یاز خواهد گشت. )اعامل رسوالن ۱: ۱۰ و ۱۱(

حواریون می دانستند که قرار نبود بر روی تپه مبانند بلکه در عوض باید به اورشلیم بروند تا مدد کننده ای را که عیسی   •

وعده داده بود بیابند. آنان غمگین نبودند بلکه از شادی لربیز بودند! )لوقا ۲4: ٥۲( این مطلب را به مبحث معرفی و 

مقدمه در باره مردم که شام را ترک می کنند مرتبط منائید. توضیح بدهید که آنان باور داشتند که عیسی قول خود را 

نگاه خواهد داشت و ما هم الزم است باور کنیم که عیسی به ما هم قول داده است! 

عیسی مسیح همچنان امروز در آسامن است ولی آنانی که او را دوست دارند منتظر بازگشت او هستند. ما منی دانیم   •

که این واقعه چه زمانی اتفاق می افتد ولی می دانیم که چنین خواهد شد – او به قول خود عمل خواهد منود. از بچه 

ها بخواهید که برای بازگشت او آماده باشند و اطمینان حاصل کنید که آنان می دانند که چگونه باید آماده باشند – با 

اعتامد به عیسی مسیح تا گناهانشان را ببخشد. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش دهید: عیسی به آسامن صعود می کند.

یاد بگیرید
آیه کلیدی اعامل رسوالن ۱: ۱۱ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. این آیه بلند است – آیه را به چند 

بخش تقسیم کنید و زمینه و محتوا و مفهوم آیه را برای بچه ها توضیح بدهید – بعد از آنان بپرسید که چه کسی آنرا گفت، 

این قسمت به چه کسی گفته شد، کی و کجا گفته شد.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

چند نفر از حواریون در کوه زیتون به همراه عیسی بودند؟  •

عیسی به حواریون گفت که به کجا می رود؟  •

او به آنان وعده داد که چه چیزی دریافت می کنند؟  •

چه چیزی او را از دید آنها پنهان ساخت؟  •

فرشته چه پیامی به آنان داد؟  •

حواریون بعداً به کجا رفتند؟  •

عیسی کی بازخواهد گشت؟  •

او برای چه کسانی بازخواهد گشت؟  •

4B داستان ۴

رفنت عیسی و بازگشت او – این داستان در باره بازگشت عیسی می باشد.
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می آموزیم که:

عیسی مسیح از ما می خواهد تا با همه مهربان باشیم.  •

عیسی مانند سامری نیکو است. او می خواهد تا منجی، دوست و مدد کننده ما باشد.  •

آیه کلیدی: لوقا ۱۰: ۲۷

کالم منتخب: لوقا ۱۰: ٣۷-۲٥

معرفی کنید 

از بچه ها بخواهید تا به شام بگویند که داستان مورد عالقه آنان چیست )اگر زمان اجازه داد آنان می توانند تصویری از آن را 

نقاشی کنند(.

توضیح بدهید که عیسی داستان های زیادی گفت تا به مردم کمک کند تا خدا را درک کنند. بنابراین داستان های او معانی 

خاصی داشتند. ما تعدادی از این داستان ها را خواهیم شنید. این داستان ها متثیل یا حکایت پند آموز نامیده می شوند. از 

بچه ها بخواهید در باره یک سفر طوالنی که رفته بودند حرف بزنند. آنان به کجا رفته بودند؟ چگونه به مسافرت رفتند؟ آیا 

سفر طبق برنامه پیش رفت؟

تعلیم دهید

عیسی رشوع به گفن یک داستان کرد تا نشان بدهد که همسایه واقعی چه کسی بود. مردی از اورشلیم راهی اریحا شد.   •

در راه راهزنان به او حمله کرده از او رسقت منوده و او را رها کردند تا مبیرد. )لوقا ۱۰: ۲۹-٣۰( سفر این مرد رسانجام 

خوبی نداشت! نقشه ای از زمان عهد قدیم آماده کنید و به بچه ها مسیر اورشلیم و اریحا را نشان بدهید.

سه مرد در امتداد هامن مسیر مسافرت می کردند. اولین مرد یک کاهن بود. او فقط نگاه کرد و از کنار او در جهت   •

دیگر راه گذشت. مرد دوم یک الوی بود )مردی که در معبد کمک می کرد(. او به مرد زخمی نگاه کرد ولی هیچ کمکی 

نکرد. )لوقا ۱۰: ٣۱-٣۲(.  

سومین مرد سامری بود. )یهودیان و سامریان با هم دوست نبودند( او پیش مرد مجروح رفت و به او کمک کرد و او را با   •

چهارپای خود به مسافرخانه ای برد. مرد سامری متام شب را در آنجا ماند و روز بعد به مهامن خانه دار دو سکه داد تا 

از مرد مجروح مراقبت کند. )لوقا ۱۰: ٣٣-٣٥(

وفتی عیسی داستان خود را متام کرد پرسید، »کدام یک از این سه نفر همسایه خوبی بود؟«. مردی گفت آن کس که به   •

او محبت کرد. عیسی به او گفت برو و هامن کار را انجام بده. )لوقا ۱۰: ٣۶-٣۷(

بحث کنید – آیا می توانید به طریق هایی فکر کنید که بتوانیم با افرادی که مالقات می کنیم مهربان باشیم؟ آیا مهربان   •

بودن مشکل است؟ به بچه ها یادآوری کنید که عیسی تعلیم می دهد که ما باید با هر کسی مهربان باشیم که با ما 

مهربان است. بحث کنید – آیا فکر می کنید که عیسی با ما مانند مرد سامری رفتار کرد؟ )او می خواهد تا نجات دهنده، 

مدد کننده و دوست ما باشد(.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: حکایت پندآموز سامری.

آیه کلیدی )لوقا ۱۰: ۲۷( را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

داستان هایی را که عیسی می گفت چه نام دارند؟  •

آن مرد  به کجا سفر می کرد؟  •

برای او چه اتفاقی افتاد؟  •

چند نفر مرد از کنار او می گذشتند؟  •

کدام مرد ایستاد و به او کمک کرد؟  •

او چه کرد؟  •

او چند سکه به مهامن خانه دار داد؟  •

عیسی در پایان داستان به آن مرد چه گفت؟  •

5B داستان ۱

سامری نیکو – این داستان در باره دوست داشنت همسایه است.
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می آموزیم که:

ما مثل گوسفند گمشده هستیم زیرا کاری را انجام داده ایم که خطا بوده است.  •

عیسی مانند شبان نیکوست و می خواهد تا ما را پیدا کند.  •

آیه کلیدی: یوحنا ۱۰: ۱۱

کالم منتخب: لوقا ۱٥: ۷-۱

معرفی کنید 

بحث کنید – آیا تا بحال گم شده اید؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه حسی داشتید؟ چه کسی شام را پیدا کرد؟ 

وقتی کسی شام را پیدا کرد چه حسی داشتید؟

به بچه ها بگوئید که داستان امروز درباره شبانی است که گوسفند خود را گم کرده بود. از آنان بپرسید که فکر می کنند که 

یک شبان برای مراقبت از گوسفندان چه می کند. )علوفه و آب می دهد، محافظت می کند، مراقبت می کند و غیره( به بچه 

ها توضیح بدهید که گوسفندان اغلب به این طرف و آن طرف می روند و احتامل گم شدن آنان زیاد است. 

تعلیم دهید

روزی یک مالیات بگیر و گناهکار آمدند تا به عیسی گوش کنند. بعضی از مردم رشوع به غر غر و شکایت کردند چون   •

عیسی گناهکاران را خوش آمد می گفت. او از شکایت آنان خرسند نبود و رشوع به نقل کردن داستانی منود. )لوقا ۱٥: 

۱-٣( به بچه ها توضیح بدهید که عیسی می خواست تا همه پیش او بیایند. بدون در نظر گرفنت اینکه چه کسی هستند 

و چه کار خطائی کرده اند. 

او داستانی در باره شبانی گفت که ١٠٠ گوسفند داشت. یک روز یکی از آنان گم شد. شبان متامی گوسفندان دیگر را   •

رها کرد و رفت تا به دنبال گوسفند گمشده بگردد. او خوشحال نبود تا اینکه آن گوسفند را پیدا کرد. )لوقا ١٥: 4(

به بچه ها بگوئید که کتاب مقدس می گوید که ما مانند گوسفندی هستیم که گم شده است. عیسی مسیح شبان   

نیکوست و می خواهد تا ما را پیدا کرده و از ما مراقبت کند. از بچه ها بخواهید تا شیوه هایی را تشخیص بدهند که 

نشان دهد که عیسی مراقب و دلسوز ماست. شام می توانید آنها را بنویسید و بچه ها را تشویق کنید تا بخاطر مراقبت 

و دلسوزی او شکرگزار باشند. )این واقعیت را برجسته کنید که بزرگرتین شیوه ای که او دلسوزی خود را به ما نشان داد 

این بود که زندگی خود را برای ما فدا کرد(.

وقتی که رسانجام او گوسفند را پیدا کرد خیلی خوشحال شد. او گوسفند را بلند کرد بر روی دوش خود گذاشت و او را   •

تا خانه جمل کرد. وقتی که به خانه رسید دوستان و همسایه های خود را صدا کرد تا به آنان بگوید که گوسفند گمشده 

خود را پیدا کرده است. )لوقا ١٥: ٥-۶(

به بچه ها بگوئید که درست مانند مردی که وقتی گوسفند خود را پیدا کرد خیلی خوشحال شد، در آسامن خوشی واقعی   •

خواهد بود وقتی که یکی از ما برای خطاهای خود متاسف شده و به عیسی اعتامد کنیم. می توانید داستان را به یک 

منایش ساده در باره گم شدن یک گوسفند تقویت کنید، شبان به دنبال گوسفند خود می گردد و بعد با دوستان خود 

جشن می گیرد.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: حکایت پند آموز گوسفند گمشده.

آیه کلیدی یوحنا ۱٠: ۱۱ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

چرا بعضی از مردم خوشحال نبودند؟  •

شبان چند گوسفند داشت؟  •

چند گوسفند گم شده بود؟  •

شبان چکار کرد؟  •

او چگونه گوسفند را به خانه برد؟  •

چه کسی مانند گوسفند است؟  •

چه کسی مانند شبان است؟  •

5B داستان ۲

گوسفند گمشده – این داستان در باره این است که عیسی مسیح چقدر مراقب و دلسوز ماست.
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می آموزیم که:

خدا از ما می خواهد تا بگوئیم که برای کارهای اشتباهی که کرده ایم متاسفیم.  •

خدا همیشه ما را خواهد بخشید وقتی که به او بگوئیم متاسفیم.   •

آیه کلیدی: لوقا ۱٥: ۲4

کالم منتخب: لوقا ١٥: ١١-۲4

معرفی کنید 

به بچه ها داستان کوتاهی بگوئید که ایده بخشش را مجسم کند. برای مثال: یک روز دانیال و هادی با هم بازی می کردند. 

دانیال با توپی رشوع به بازی کرد که هادی دوست داشت بازی کند. هادی ناراحت شد. او توپ را از دانیال قاپید و او را هل 

داد. دانیال رشوع به گریه کرد. 

بحث کنید – چرا دانیال گریه می کند؟ فکر می کنید که هادی چکار خواهد کرد؟ آیا فکر می کنید که دانیال او را خواهد 

بخشید؟ به بچه ها بگوئید که داستان امروز از کتاب مقدس در باره بخشیدن است. 

تعلیم دهید

عیسی داستان دیگری گفت. مردی بود که دو پرس داشت. پرس جوان تر از پدرش پولی را خواست که روزی متعلق به او   •

خواهد شد. پدرش به او پول داد. احساس پدر و پرس را مورد بحث قرار دهید. )لوقا ١٥: ١-١۲(

طولی نکشید که پس لوازم خود را جمع کرد و به یک مسافرت طوالنی رفت. در حالی که از خانه دور بود متام پول خود   •

را در راه های بد هدر داد. بعد قحطی و خشکسالی روی داد. پرس جوان نه پولی داشت و نه کسی داشت تا برای کمک 

گرفن نزد او برود. او کاری پیدا کرد که به خوک ها غذا بدهد. گاهی اوقات او گرسنه می شد و می خواست تا غذای 

حیوانات را بخورد. )لوقا ١٥: ١٣-١۶( بحث کنید – فکر می کنید که پرس چه احساسی پیدا کرد وقتی که فهمید آه در 

بساط ندارد؟ فکر می کنید که او چکار کرد؟

یک روز او به خانه فکر کرد. او فهمید که حتی خدمتکاران در خانه غذایی برای خوردن دارند. او تصمیم گرفت که به   •

خانه و نزد پدرش رفته و از او طلب بخشش کند و چنانچه ممکن باشد او را به عنوان یکی از خدمتکاران خود بپذیرد. 

)لوقا ١٥: ١۷-۱۹( بحث کنید – آیا فکر می کنید که پرس لیاقت داشت تا بخشیده شود؟ آیا فکر می کنید که پدرش او را 

خواهد بخشید؟

او رهسپار خانه شد. پدرش او را از دور دید که دارد می آید. پدرش به طرف او دوید و او را بوسید. پرسش رشوع به   •

التامس و زاری کرد و از او طلب بخشش کرد ولی پدرش حرف او را قطع کرد. او خدمتکاران را صدا زد تا برای او بهرتین 

جامه را بیاورند، یک انگشرت و کفش برای او و یک مهامنی بزرگ برای او ترتیب داد تا آمدن پرسش به خانه را جشن 

بگیرد. )لوقا ۱٥: ۲4-۲۰(

بحث کنید – فکر می کنید که پرسش چه احساسی کرد وقتی که به خانه بازگشت؟ به بچه ها توضیح بدهید که ما   •

مانند پرس هستیم زیرا کارهای اشتباهی انجام داده ایم. خدا مانند پدر است. او از ما می خواهد تا نزد او بیائیم و به او 

بگوئیم که متاسفیم. بحث کنید – آیا تا االن سعی کرده اید که به کسی بگوئید متاسف هستید ولی نخواسته تا به حرف 

شام گوش داده و شام را ببخشد؟ به بچه ها بگوئید که خدا همیشه به حرف ما گوش می دهد و ما را می بخشد، وقتی 

که تاسف خود را نشان داده و از او طلب بخشش کنیم. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: پرس ارساف کار.

یاد بگیرید
آیه کلیدی لوقا ١٥: ۲4 را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. توضیح بدهید که پدر اصالً منی دانست که چه 

اتفاقی برای پرسش افتاده است – انگار که فکر می کرد او مرده است. ولی االن او برگشته بود، او سامل و واقعاً زنده بود!

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را بعنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

آن مرد چند پرس داشت؟  •

پرس جوان تر از پدرش چه خواست؟  •

آن پرس با پولش چه کرد؟  •

او در آخر چه شغلی داشت؟  •

بعداً او چه تصمیمی گرفت؟  •

وقتی که پدرش دید که او برگشته چکار کرد؟  •

پدر به پرسش چه داد؟  •

آن پدر در داستان مثل کیست؟  •

5B داستان 3

پس گمشده – این داستان در باره متاسف بودن از کار اشتباه است.
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می آموزیم که:

کتاب مقدس کالم خداست.  •

خدا از ما می خواهد تا مانند خاک خوب باشیم و آنچه را که او در کتاب مقدس به ما می گوید باور کنیم.  •

آیه کلیدی: مرقس 4: ۲۰

کالم منتخب: مرقس 4: ۲۰-۱

معرفی کنید 
بحث کنید – آیا تا کنون بذری کاشته اید؟ چطوری رشد کرد؟ گیاه برای رشد به چه چیزی نیاز دارد؟ آیا آن گیاه خوب رشد 

کرد یا اینکه پژمرد؟  یا توسط یک گروه کوچک بذرهای مختلف را نشان دهید. به بچه توضیح بدهید که این داستان در باره 
زارعی هست که می خواست بذرهایی بکارد تا از آن ها محصول بگیرد.

تعلیم دهید

جمعیت انبوهی از مردم آمده بودند تا به حرف های مسیح گوش کنند. جمعیت چنان زیاد بود که عیسی مجبور شد   •
تا بر قایقی بنشیند و از روی دریاچه برای مردمی که در کنار ساحل جمع شده بودند صحبت کند. او داستان دیگری 
را برای آنان نقل کرد. )مرقس 4: ۱-۲( بحث کنید –فکر می کنید که چرا همه می خواستند تا حکایت های عیسی را 

بشنوند؟ آیا فکر می کنید که اگر شام هم در آن زمان زندگی می کردید دوست داشتید که به داستان های او گوش کنید؟
برزگری بود که بذرهای را بر روی زمین پاشید. بذرها به چهار قسمت از زمین افتاد. بعضی از آنها در راه افتادند که   •

پرندگان آمده و آنها را برداشتند و هیچ چیزی نروئید.  برخی دیگر بر روی سنگالخ افتاد. آن ها نتوانستند خوب ریشه 
بدوانند و زود پژمردند. برخی دیگر نیز در میان بوته های خار افتادند و خفه شدند. و برخی دیگر بر روی خاک خوب 

افتادند. این ها محصول خوبی دادند. )مرقس 4: ٣-۹( به بچه ها بگوئید که بذرها در این داستان مانند کالم خدا 
هستند. بحث کنید – فکر می کنید که کالم خدا چیست؟

به بچه ها بگوئید که بذرها در این داستان معرف کالم خدا هستند. کالم خدا در کتاب مقدس است. توضیح بدهید که   
اگر بخواهیم به کالم خدا گوش کنیم باید کتاب مقدس را بخوانیم.

عیسی حکایت پند آموز خود را توضیح داد. وقتی که بذر ها در مسیر راه افتاده و پرندگان آنها را خوردند، مانند مردمی   •
است که کالم خدا را شنیدند ولی شیطان آن ها را ربود. وقتی که بذر در زمین سنگالخ افتاد مثل این است که مردم کالم 

خدا را شنیده و می گویند که می خواهند تا از عیسی پیروی کنند ولی به محض اینکه در سختی افتادند تصمیم خود 
را عوض می کنند. وقتی که بذر ها توسط خارها خفه شدند مثل این است که مردم حرف خدا را شنیدند ولی بیشرت به 
پول و دارائی خود بیش از آنچه که باید برای عیسی مسیح انجام دهند می اندیشند. وقتی که بذر در زمین خوب افتاد 
مانند این است که مردم کالم خدا را شنیدند، آن را قبول کردند و در آن رشد کرده و مسیحیان توامنندی شدند. )مرقس 
4: ١٣-۲۰( توضیح بدهید که خدا از ما می خواهد تا مانند خاک و زمین خوب باشیم و آنچه را که او در کالم خود در 

کتاب مقدس گفته باور کنیم. بحث کنید – فکر می کنید که چطور می توانیم مانند زمین خوب باشیم؟ 
بحث کنید – کدامیک از متثیل هایی که فرا گرفتیم مورد عالقه شام بودند؟ چرا آنرا دوست دارید؟ مهم ترین درسی که از   •

آن فرا گرفتید چه بود؟

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.
منایش بدهید: متثیل برزگر. می توانید بذرهایی را نشان بدهید مثل حبوبات یا گندم. یا خوشه های گندم که آماده درو 

هستند. این می تواند اندازه محصول را که در آیه کلیدی اشاره شده است نشان دهد.

یاد بگیرید

آیه کلیدی مرقس 4: ۲۰ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. می توانید فعالیت هایی انجام بدهید تا بچه 
ها هر عبارت را بخاطر بسپارند مثل بذر افشاندن = دست خود را مانند اینکه دارید بذر می افشانید حرکت بدهید، شنیدن= 
دست خود را روی گوش خود قرار بدهید، قبول کردن= دست خود را روی قلب خود بگذارید، محصول دهی= دستان خود را 

بطرف باال بربید انگار که گیاه رشد می کند. عددها می توانند بر روی هوا نوشته شوند.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.
عیسی در کجا به مردم تعلیم می داد؟  •

زارع چکار می کرد؟  •
اولین زمین مثل چه بود؟  •
دومین زمین چگونه بود؟  •
سومین زمین چگونه بود؟  •

چهارمین زمین چگونه بود؟   •
بهرتین زمین برای رشد محصول کدام بود؟  •

بذر مثل چیست؟  •

5B داستان ۴

برزگر – این داستان در باره این است که ما با کالم خدا چه می کنیم.
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می آموزیم که:

یوسف خوب عجیبی در باره آینده دید؟  •

خدا برنامه ای برای زندگی یوسف داشت و برای زندگی شام هم برنامه دارد.  •

آیه کلیدی: پیدایش ٣۷: ۸

کالم منتخب: پیدایش ٣۷: ١-١۷

معرفی کنید 
یوسف یازده برادر داشت. از بچه ها بخواهید تا تعداد برادران و خواهران خود را بگویند. بحث کنید که بزرگ شدن در 

خانواده ای به این زیادی چطور خواهد بود.

تعلیم دهید

یعقوب پدر یوسف بود و در رسزمین کنعان می زیست. یوسف ١۷ ساله بود. او به برادرانش کمک می کرد تا مراقب   •

گوسفندان پدرش باشند. روزی او دید که آنها کار اشتباهی می کنند. او در باره آن به پدرش گفت. )پیدایش ٣۷: ١-۲(

یعقوب یوسف را بیش از پرسان دیگرش دوست داشت بخاطر اینکه او پرس دوران پیری اش بود. یعقوب برای یوسف   •

جامه زیبا و رنگارنگی درست کرد. وقتی که برادران یوسف آنرا دیدند خیلی حسادت کردند. آنان از او نفرت پیدا کردند! 

)پیدایش ٣۷: ٣-4( در باره کلمه حسادت با بچه ها گفتگو کنید. حسود بودن به چه معنا است؟ آیا تا کنون حسادت 

کرده اید؟ چرا فکر می کنید که برادران نسبت به یوسف حسادت می کردند؟ 

یوسف خوابی دید. او خواب دید که برادرانش در مزرعه کار می کردند و بافه ها را به هم می بستند. ناگاه بافه یوسف   •

برپا ایستاد و بافه های برادرانش آمده و به بافه او تعظیم کردند.

به بچه ها توضیح بدهید که این خواب معنی مخصوصی برای یوسف داشت در باره اینکه چه اتفاقی برای او در آینده   •

می افتد. از بچه ها معنی خواب را بپرسید. برادرانش از او بخاطر این خواب بیشرت نفرت پیدا کردند. )پیدایش ٣۷: ٥-۸(

یوسف خواب دیگری دید با هامن معنی. این بار او خورشید، ماه و یازده ستاره را دید که به او رس تعظیم فرود آوردند.   •

حال پدرش هم از او عصبانی شد. او گفت: »آیا من و مادرت و برادرانت نزد تو آمده و رس تعظیم فرود می آوریم؟« 

)پیدایش ٣۷: ۹-١٠( 

برادران یوسف حتی بیشرت حسادت ورزیدند ولی پدرش در باره این خوابها تفکر می کرد. )پیدایش ٣۷: ١١(. از بچه ها   •

بپرسید که در آینده چه اتفاقی برای یوسف خواهد افتاد. )خواب ها به این معنی بودند که روزی او بر برادران خود 

فرمانروائی خواهد داشت(. به آنان یادآوری کنید که خدا برای زندگی یوسف درست از هامن ابتدا برنامه داشت و خدا 

برای زندگی ما نیز برنامه دارد. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید. 

منایش بدهید: یوسف و خواب هایش.

یاد بگیرید
آیه کلیدی پیدایش ٣۷: ۸ را تعلیم داده و توضیح دهید. توضیح بدهید که برادران یوسف معنی خواب های او را فهمیدند. 

آنان به او حسادت می کردند و از او نفرت داشتند.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

یوسف در این داستان چند ساله بود؟  •

یعقوب چه هدیه ای به یوسف داد؟  •

چرا برادران یوسف به او حسادت می ورزیدند؟  •

حسادت یعنی چه؟  •

آیا فکر می کنید که حسادت کردن کار خوبی است؟  •

خواب اول و دوم یوسف چه بود؟  •

معنی خواب یوسف چه بود؟  •

چه کسی از هامن ابتدا برای زندگی یوسف برنامه ریزی کرده بود؟  •

بعنوان یک جایگزین، بچه ها می توانند جامه یوسف را درست کنند. جامه می تواند یک کاغذ ساده باشد که به دوازده   •

قسمت بریده شود. هر یک از بچه ها می تواند آن تکه کاغذ ها را رنگ آمیزی و بر روی کاغذ دیگری که بعنوان جامه 

است چسبانده شود.

6B داستان ۱

جوانی که خواب و رویا می بیند – این داستان در باره خواب عجیب یوسف می باشد.
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می آموزیم که:

یوسف توسط برادرانش بعنوان برده فروخته می شود.  •

ما منی توانیم گناه خود را از خدا مخفی کنیم.  •

آیه کلیدی: اعداد ٣۲: ۲٣

کالم منتخب: پیدایش ٣۷: ١۲-٣۶

معرفی کنید 

از بچه ها بپرسید که آیا کارها و خواسته های والدین خود را مانند یوسف انجام می دهند. داستان قبل را به بچه ها یادآوری 

کنید. چرا برادران یوسف از او نفرت داشتند؟ در داستان امروز، پدر یوسف از او خواست تا بررسی کند که آیا برادرانش از 

گوسفندان به خوبی مراقبت می کنند. )پیدایش ٣۷: ١۲-١۷(

تعلیم دهید

برادران یوسف دیدند که او دارد می آید. آنان انقدر از او نفرت داشتند که تصمیم گرفتند تا او را بکشند. آنوقت عاقبت   •

خواب او چه می شد؟ آنان تصمیم گرفته بودند تا به دروغ به پدر خود بگویند که یک حیوان وحشی به او حمله کرده 

است. )پیدایش ٣۷: ١۸-۲٠(. اشاره کتید که برادرانش فکر کردند که می توانند گناهشان را مخفی کنند و هیچ کسی 

هرگز نخواهد توانست تا راز آنان را بر مال سازد. خدا متام خطاهای ما را می داند و می بیند.

روبین، برادر بزرگرت یوسف، آنان را از این کار بازداشت. در عوض او به آنان گفت تا او را به چاهی بیندازند. او برنامه   •

داشت تا بعداً بیاید و او را نجات بدهد. )پیدایش ٣۷: ۲١ و ۲۲(

وقتی یوسف رسید آنان جامه رنگارنگ او را در آورده و او را به چاه خالی انداختند. )پیدایش ٣۷: ۲4-۲٣(  •

طولی نکشید که مردانی را دیدند که از آن حوالی عبور می کردند. آنان به مر می رفتند تا ادویه جات بفروشند. یهودا،   •

یکی از برادران، تصمیم گرفت تا نفعی عاید خود کند. در عوض کشن یوسف، او پیشنهاد کرد تا یوسف را به آن مردان 

بفروشند. آنان یوسف را به ۲٠سکه نقره فروختند. یوسف به مر برده شد تا به عنوان یک برده کار کند. )پیدایش ٣۷: 

۲٥-۲۸( برده یعنی چه؟ فکر می کنید که یوسف االن چه حس و حالی داشت؟ 

برادران تالش کردند تا کارهایی را که کرده بودند مخفی کنند. آنان جامه رنگین یوسف را گرفته و خون بز بر روی آن   •

ریختند. آن را تزد پدرشان برده و پرسیدند که آیا این متعلق به یوسف است. یعقوب جامه را شناخت. او فکر کرد که 

یک حیوان درنده به یوسف حمله کرد و او را کشته است. یوسف خیلی ناراحت شد وتسلی منی یافت. )پیدایش ٣۷: 

)٣٥-۲۹

در این اثنا، یوسف زنده و در مر بود. او به مردی به نام فوطیفار فروخته شد که فرمانده سپاه پادشاه بود. )پیدایش   •

)٣۶ :٣۷

به بچه ها یادآوری کنید که حتی اگر چه همه چیز برای یوسف بد به نظر می آمد، ولی خدا همچنان همه چیز را تحت   •

کنرتل خود داشت.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: یوسف به چاهی انداخته می شود.

یاد بگیرید

آیه کلیدی اعداد ٣۲: ۲٣ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح بدهید. اطمینان حاصل کنید که آنان معنی »گناه« 

را می فهمند و شایسته مجازات هستند. توضیح بدهید که خدا در باره همه گناهان ما می داند و گناهان مستوجب تنبه و 

مجازات هستند. به بچه ها یادآوری کنید که عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا مجازات گناهان ما را بردارد.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

در ابتدای داستان یعقوب از یوسف خواست تا چه کاری انجام دهد؟  •

برادران یوسف برنامه ریختند تا چه کنند؟  •

کدام برادر گفت تا در عوض کشن یوسف او را در چاه بیندازند؟  •

یوسف به چند سکه نقره فروخته شد؟  •

برادران یوسف چگونه گناه خود را مخفی کردند؟  •

یعقوی فمر کرد که چه اتفاقی برای یوسف افتاده است؟  •

آیا خدا می دانست که چه اتفاقی برای یوسف افتاده است؟  •

فکر می کنید که خدا بعداً چه برنامه ای برای یوسف داشت؟  •

6B داستان ۲

برادر منفور – این داستان در باره یوسف است که توسط برادرانش فروخته می شود.
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می آموزیم که:

یوسف فرد صادق و سخت کوشی بود، حتی در زندان.  •

خدا با یوسف بود. او هرگز ما را رها نخواهد کرد و ما را نا امید نخواهد ساخت.  •

آیه کلیدی:  پیدایش ٣۹: ۲١

کالم منتخب: پیدایش ٣۹: ١-۶ و ١۹-۲٣

معرفی کنید 

از بچه ها بپرسید که آیا تا کنون از خانواده دور بوده اند. چه احساسی به آنها دست داده بود؟ بطور خالصه به بچه ها 

یادآوری کنید که یوسف چطور از خانواده اش دور شد و چطور برای بردگی به فوطیفار فروخته شد. بیابید که یوسف چطور 

در این وضعیت واکنش نشان می داد، رسیدن به کشوری با فرهنگ و رسوم مختلف و فروخته شدن به عنوان برده.

تعلیم دهید

یوسف به مر برده شده و به عنوان برده به فردی به نام فوطیفار فروخته شد. فوطیفار فرمانده نظامیان پادشاه بود.   •

فوطیفار دید که یوسف درستکار و سخت کوش است. او می دانست که خدا به یوسف است  او را عهده دار خانه اش 

منود. )پیدایش ٣۹: ١-4(

از زمانی که فوطیفار او را عهده دار خانه خود منود، خداوند خانه او را برکت داد. او مجبور نبود که نگران هیچ چیزی   •

باشد مگر غذایی که می خورد. )پیدایش ٣۹: ٥-۶(

به بچه ها یادآوری کنید که خدا به همراه یوسف بود و مراقب او بود.   

-یک روز همرس فوطیفار بخاطر کاری که یوسف نکرده بود از او شکایت کرد. او در باره یوسف به فوطیفار دروغ گفت. 

فوطیفار حرف همرسش را قبول کرد او از یوسف خیلی عصبانی بود و او را به زندان انداخت حتی اگر چه او مرتکب 

هیچ خطایی نشده بود. )پیدایش ٣۹: ١۹-۲٠( آیا خدا یوسف را فراموش کرده بود؟

ولی خدا همچنان به همراه یوسف بود و حتی در زندان از او مراقبت می کرد. یوسف به درستکاری و سخت کوشی   •

ادامه داد. زندانبان یوسف را عهده دار همه زندان کرد. هر کاری را که یوسف در زندان کرد، خدا آنرا توفیق داد. 

)پیدایش ٣۹: ۲١-۲٣(

رفتار و خصوصیت های خوبی را که یوسف در این بخش از داستان از خود نشان داد خالصه کنید. برای یوسف ساده   •

بود که به خدا پشت کند ولی یوسف همچنان خدا را خشنود می ساخت. خدا یوسف را برای مسئولیت هایی در آینده 

آماده می ساخت. او یوسف را فراموش نکرده بود و هرگز او را نومید منی کرد. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش دهید: یوسف و همرس فوطیفار.

یاد بگیرید
آیه کلیدی پیدایش ٣۹: ۲١ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح دهید.  به بچه ها توضیح بدهید که گاهی اوقات 

خدا برنامه ای برای ما دارد که ممکن است شامل زمان های دشواری باشد. به هر حال خدا در آن وضعیت همچنان ما را 

دوست دارد.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

یوسف به کدام کشور برده شد؟  •

چه کسی یوسف را خرید؟  •

شغل فوطیفار چه بود؟  •

چرا فوطیفار یوسف را عهده دار خانه خود کرد؟  •

چرا یوسف به زندان انداخته شد؟  •

آیا یوسف شایسته انداخته شدن در زندان بود؟  •

چه کسی باید یوسف بود و هر کاری را که می کرد توفیق می داد؟  •

چرا فکر می کنید که خدا اجازه داد تا یوسف به زندان افکنده شود؟  •

6B داستان 3

زندانی وفادار – این داستان در باره به زندان افتادن یوسف است.
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می آموزیم که:

یوسف قائم مقام حاکم رسزمین مر شد.  •

خدا یوسف را برای این شغل مخصوص آماده کرده بود.  •

آیه کلیدی: اول قرنتیان ١٠: ١٣

کالم منتخب: پیدایش 4١: ١4-4۹

معرفی کنید 
از بچه ها بپرسید که آیا تا به حال بخاطر خواب ترسناک یا گیج کننده ای از خواب پریده اند؟ در این داستان فرعون، پادشاه 

مر، دو خواب دید که معنی آن را منی فهمید. او می خواست بداند که به چه معنایی است! چه کسی می توانست به او 

کمک کند؟

تعلیم دهید

فرعون رویایی دیده بود که خیلی برایش گیج کننده بود. او می خواست بداند که آنها چه معنایی دارند. در این اولین   •

رویا، او دید که هفت گاو فربه به کنار رود نیل آمدند. بعد هفت گاو نحیف بیرون آمدند و هفت گاو فربه را خوردند 

ولی همچنان نحیف و الغر باقی مانده بودند! بعد او درباره هفت بافه محصول خوب خواب دید و هفت بافه محصول 

نازک. هفت محصول نازک تر، هفت محصول خوب را بلعیدند. فرعون از فالگیران و جادوگران خود خواست تا این 

خواب را تعبیر کنند. )پیدایش 4١: ١-۸(

از بچه ها بپرسید که در باره این خواب ها چه فکر می کنند. خدا باعث شد تا فرعون این خواب ها را ببیند. تنها او می   •

توانست پاسخ را بگوید. 

فرعون بدنبال یوسف فرستاد. یوسف از زندان بیرون برده شد و نزد فرعون آورده شد. او به فرعون گفت که خدا به او   •

کمک خواهد مرد تا معنی خواب ها را بفهمد. )پیدایش 4١: ١4-۲4(

خدا به یوسف گفت که معنی خواب ها چیست. یوسف هم تعبیر آن را به فرعون گفت. آن هفت گاور فربه یعنی   •

اینکه برای هفت سال محصول فراوان خواهد بود. همه به وفور برای خوردن غذا خواهند داشت. هر چند، هفت گاو 

الغر و نحیف یعنی پس از هفت سال محصول خوب، هفت سال قحطی خواهد بود. قحطی چنان بد خواهد بود که 

همه سال های فراوانی محصول را از یاد خواهند برد. )پیدایش 4١: ٣۲-۲٥(

یوسف به فرعون پیشنهاد کرد که او باید مردانی را عهده دار ذخیره غذا برای سال های قحطی کند. این ایده فرعون را   •

خشنود ساخت. او می دانست که خدا با یوسف است و اینکه او مرد خردمندی می باشد. او یوسف را عهده دار متامی 

رسزمین مر کرد. در مر، تنها فرعون باالتر از یوسف بود. )پیدایش 4١: ٣٣-4٥(

در طی سال های فراوانی محصول، یوسف به متامی رسزمین مر رفت و برای سال های قحطی محصوالت را ذخیره   •

کرد. هر شهر دارای انبار غذا شده بود، برای قحطی که در پیش بود. وقتی که قحطی آمد مردم به اندازه کافی غذا برای 

خوردن داشتند. )پیدایش 4١: 4۹-4۶(

به بچه ها یادآوری کنید که یوسف در این زمان رفعت یافته بود. گفتگو کنید که این در متامی مدت برنامه خدا برای   •

یوسف بود. خدا نسبت به یوسف وفادار بود. یعنی اینکه خدا هرگز یوسف را رها نکرده بود و همیشه اهداف خود را 

در زندگی یوسف دنیال می کرد. او از متامی سختی ها در زندگی یوسف استفاده کرد تا او را برای نقشی مهم آماده کند. 

خدا یوسف را آماده ساخته بود تا جان های زیادی را از تلف شدن در دوران قحطی حفظ کند!

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: رویاهای فرعون/یوسف فرمانروای مر می شود. 

یاد بگیرید
آیه کلیدی اول قرنتیان ١٠-١٣ را در جایی که الزم است تعلیم داده و توضیح دهید. »خدا وفادار است«. معنی »وفادار« را با 

بچه ها مورد بحث قرار دهید.

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را به عنوان مرور داستان از بچه ها بپرسید.

چرا فرعون بدنبال یوسف فرستاد؟  •

چه اتفاقی برای گاوهای اولین رویا افتاد؟  •

چه کسی به یوسف کمک کرد تا معنی رویا ها را توضیح بدهد؟  •

رویاها به چه معنی بودند؟  •

کار ویژه یوسف در طی سال های فراوانی محصول چه بود؟  •

خدا چگونه نسبت به یوسف وفادار بود؟  •

6B داستان ۴

رهرب جدید – این داستان در باره یوسف است که حاکم مرص می شود.
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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 40 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 / بزرگرتهــا انتظــار مــی رود تــا بــه   •

آنهــا کمــک کننــد.

۲ منره برای هر جواب اختصاص داده شده و مابقی برای رنگ آمیزی = ١0 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 80 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 کمرتی 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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