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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 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

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:

خواب های یوسف در باره برادرانش درست از کار در آمدند.  •

کارهای غلط دیر یا زود مثل پیچک دور پاهایامن می پیچد.  •

آیه کلیدی: غالطیان ۶: ٧

کالم منتخب: پیدایش ۴٢: ١-٢۶

معرفی کنید 

از بچه ها بخواهید که بصورت دو به دو تا اینجای داستان یوسف را مورد بحث قرار دهند. چیزهای خوب و بدی را که تا 

اینجا اتفاق افتاده است را شناسایی کنید. خالصه کنید که گرچه رفتار برادران یوسف با او خوب نبود ولی همه چیز برای 

خوبی به پیش رفته است. ولی برادران او در رسزمین کنعان چه می کنند؟ آیه کلیدی اعداد ۳٢: ٢۳ را به بچه ها یادآوری 

کنید که می گوید » بدانید که گناه شام، شام را درخواهد گرفت  ».

تعلیم دهید

وقتی که به رسزمین کنعان برگردیم می بینیم که مردم گرسنه شده بودند. قحطی شده بود و مردم غذایی برای خوردن   •

نداشتند. یعقوب شنیده بود که غذای زیادی در مر ذخیره شده است. او به برادران یوسف گفت تا به مر رفته و 

مقداری غذا برای خانواده بخرند. همه برادران به غیر از بنیامین که کوچکرتین برادر یوسف بود راهی سفر شدند. 

)پیدایش ۴٢: ١-۵(

در مر، یوسف متصدی فروش غذا بود. وقتی که برادرانش از راه رسیدند همگی آمده و رس تعظیم بر یوسف که حاکم   •

مر بود فرود آوردند! )پیدایش ۴٢: ۶-٧(

به بچه ها رویاهای یوسف را در باره برادرانش که او را فروختند یادآوری کنید. حال رویاها تحقق یافته بود.  •

یوسف وامنود کرد که برادرانش را منی شناسد و آنها هم او را نشناختند. او با آنها مانند اجنبی ها رفتار کرد و گفت: شام   •

جاسوس هستید و آمده اید که در باره این مملکت تفتیش کنید! برادرانش به او گفتند که چنین چیزی صحت ندارد. 

آنان به یوسف گفتند که صادق و درستکار هستند و همگی پرسان یک مرد هستند. آنها به او گفتند که یک برادر را 

از دست داده اند و یک برادر کوچکرت دارند که در خانه است. برای اینکه آنها را امتحان کند به آنان گفت که به خانه 

برگشته و برادر کوچکرت را بیاورند. به خاطر اینکه اطمینان یابد که آنها باز می گردند یکی از برادران به نام شمعون را در 

حبس نگاه داشت. )پیدایش ۴٢: ٢۰-۸(.

برادرانش نگران بودند و آنچه را که واقع شده بود را در بین یکدیگر بحث کردند. آنان می دانستند که سال ها پیش   •

کار بدی با یوسف کرده بودند. توضیح بدهید که اکنون حس تقصیر به آنان دست داده بود و گناهان آنها، آنان را گیر 

انداخته بود.

آنان مطمنئ بودند که خدا آنان را بخاطر رفتاری که با یوسف داشته اند مجازات می کند. یوسف آنچه را که می گفتند   •

شنید و برگشته و گریست. )پیدایش ۴٢: ٢١-٢۴(

یوسف دستور داد تا کیسه های آنها را پر از غله و حبوبات کنند. او پول آنها را در کیسه های آنان گذاشت و به آنها   •

برای سفر غذا داد. برادرانش االغ ها را بار کردند و رهسپار خانه پدر شدند. )پیدایش ۴٢: ٢۵-٢۶(

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » برادران یوسف به مر می روند « را منایش بدهید.

یاد بگیرید
آیه کلیدی غالطیان ۶: ٧ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. به بچه ها یادآوری کنید که گناه همیشه 

ما را به دردرس و گرفتاری می اندازد. کتاب مقدس می گوید که این مانند کاشن بذر می باشد و بعد یک روز محصول دقیقاً 

مانند آنچه که کاشته ایم خواهد شد. 

بخاطر بسپارید

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

چرا برادران به مر آمده بودند؟  •

چه کسی در مر غالت را می فروخت؟  •

آیا برادران یوسف او را تشخیص دادند؟  •

یوسف برادرانش را به چه چیزی متهم کرد؟  •

یوسف از آنها خواست تا چه کسی را با خود به مر بیاورند؟  •

کدام برادر در حبس نگاه داشته شد؟  •

برادران علت این اتفاقات را چه می دانستند؟  •

7B داستان ۱

برادران یوسف رس رسیدند – این داستان، نتایج کارهای غلط.
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می آموزیم که:

یوسف برادرانش را با وجود رفتاری که با او کرده بودند همچنان دوست داشت.  •

خدا هریک از ما را دوست دارد و می خواهد تا ما را برای کارهای خطایی که کرده ایم ببخشد.   •

آیه کلیدی: افسسیان ۴: ۳٢

کالم منتخب: پیدایش ۴٢: ٢۶-۴۴: ١۳

معرفی کنید 

از بچه ها بخواهید تا تصور کنند که آنها یکی از برادران هستند تا در مسیر خانه خود به کنعان از مر می باشند. حاال به 
اندازه کافی برای خانواده خود غذا دارید! چه احساسی می کنید؟ حاال تصور کنید که کیسه های شام نه تنها پر از غالت و 
حبوبات است بلکه پولی را که برایش پرداخته اید نیز در کیسه است! چه کسی پول را در کیسه گذاشته است؟ آیا این یک 

تله بوده؟ آیا حاکم مر فکر منی کند که آن را دزدیده اید؟ چطور می توانید دوباره برای غذای بیشرت به مر برگردید؟ حاال 
نوبت شامست تا تعدادی کیسه و مقداری حبوبات و پول برداشته و برای بچه ها منایشی ترتیب بدهید.

تعلیم دهید

برادران االغ های خود را بار کرده و به سمت خانه راهی سفر شدند. در مسیر راه یکی از آنان فهمید که پولی را که   •
برای خرید حبوبات پرداخته بودند در کیسه ها گذاشته شده است. آنان خیلی ترسیدند! )پیدایش ۴٢: ٢۶-٢۸(

از بچه ها بپرسید که فکر می کنند که چرا یوسف پول را در کیسه های آنان گذاشته بود. به بچه ها یادآوری کنید که   •
برادران درک کرده بودند که این اتفاق بخاطر گناهانی است که بر ضد یوسف مرتکب شده بودند. 

وقتی که آنان به خانه رسیدند آنچه را که اتفاق افتاده بود به پدرشان بازگو کردند. آنان به پدرشان گفتند که حاکم مر   •
آنها را به جاسوسی متهم کرده است. او از آنان خواسته است تا بنیامین را نزد او بربند. وقتی که یعقوب این خرب را شنید 

و دید که پول همچنان در کیسه ها بود خیلی مضطرب شد. )پیدایش ۴٢: ٢۹-۳۸(. آیا فکر می کنید که یعقوب اجازه 
خواهد داد تا بنیامین را به مرص بربند؟

همچنان که زمان سپری شد، قحطی هم بدتر شد. خانواده یعقوب دوباره با کمبود آذوقه مواجه شدند. او از برادران   •
یوسف خواست تا به مر بازگشته و حبوبات و غله بیشرتی بخرند. یهودا به آنان گفت که آن ها منی توانند به مر 

بازگردند مگر اینکه بنیامین را با خود بربند. او به پدر خود گفت که آنان مسئولیت نگهداری و امنیت بنیامین را تقبل 
خواهند کرد. یعقوب کار دیگری منی توانست انجام بدهد. آنان برای خوردن به غذا نیاز داشتند. او موافقت کرد تا بنیامین 

با آنها به مر برود. او به برادران یوسف گفت تا دو برابر پول به همراه خود برده و هدیه هم برای حاکم مر بربند. 
)پیدایش ۴۳: ۱-۱۴(. فکر می کنید وقتی که برادران رهسپار شدند تا با حاکم مرص روبرو شوند چه احساسی داشتند؟

برادران به مر رسیده و در برابر یوسف قرار گرفتند. وقتی که یوسف دید که بنیامین به همراه آنان است از خدمتکاران   •
خود خواست تا برای آنان در خانه خود ضیافتی بزرگ تشکیل دهند. او شمعون را از حبس بیرون آورد. وقتی که یوسف 
در مهامنی حضور یافت برادران دوباره به او رس تعظیم فرود آوردند. رویای یوسف را به بچه ها یادآوری کنید. او از آن 
ها حال پدرشان را پرسید و با بنیامین گفتگو کرد. یوسف آنقدر ناراحت بود که اتاق را ترک کرد. با وجود رفتار بدی که 
برادرانش با او کرده بودند او همچنان آنان را دوست داشت. مخصوصاً بنیامین که برادر تنی اش بود. وقتی که یوسف 

بازگشت، غذا رسو شد و همگی با هم غذا خوردند. )پیدایش ۴۳: ۱۵-۳۴(. توضیح بدهید که حتی وقتی که ما خطا می 
کنیم، خدا همچنان ما را دوست دارد. اگر به خاطر گناهان خود اظهار تاسف کنیم او ما را می بخشد. 

صبح روز بعد برادران با کیسه هایی پر از حبوبات و غالت راهی کنعان شدند. این بار یوسف از پیش برنامه ریزی کرده   •
بود تا یک جام نقره ای را در کیسه بنیامین بگذارند. یوسف مردان خود را به دنیال برادران فرستاد تا به دنیال جام. 

)پیدایش ۴۴: ۱۳-۱(

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.
منایش بدهید: از وبسایت زیر » برادران یوسف با بنیامین به مر باز می گردند « را منایش بدهید.

بگردند. جام در کیسه بنیامین پیدا شد! آنان مجبور شدند تا دوباره به مر بازگردند! )پیدایش 44: 1۳-1(

یاد بگیرید
یه کلیدی افسسیان ۴: ۳٢ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. واژه »بخشش و آمرزش« را مورد بحث 

قرار دهید. به بچه ها توضیح بدهید که خدا ما را دوست دارد و همیشه آماده است تا با اظهار تاسف و پشیامنی بخاطر 
خطایی که انجام داده ایم، ما را ببخشد.

بخاطر بسپارید

برای مرور درس سواالت زیر را از بچه ها بپرسید.
برادران در کیسه های خود چه یافتند؟  •

آیا یعقوب می خواست تا بنیامین به مر برود؟ چرا؟  •
چه کسی تعهد کرد تا از بنیامین مراقبت کند؟  •

وقتی یوسف بنیامین را دید چه احساسی به او دست داد؟  •
آیا یوسف همچنان برادران خود را دوست داشت؟  •

جام نقره ای در کیسه چه کسی پیدا شد؟  •
بخشیدن یعنی چه؟ آیا ما به بخشش و آمرزش خدا نیاز داریم؟ چرا؟  •

7B داستان ۲

بنیامین و خرب بد – این داستان، چطور گناهان ما، ما را گرفتار می سازد.
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می آموزیم که:

یوسف برادران خود را بخاطر رفتاری که با او کرده بودند بخشید.  •

خدا هر یک از ما را دوست دارد و می خواهد تا ما را بخاطر خطاهایی که انجام داده ایم ببخشد.  •

آیه کلیدی: پیدایش ۴۵: ۵

کالم منتخب: پیدایش ۴۴: ۴۵-۱۴: ٢۸

معرفی کنید 

به بچه ها دیدار برادران تا مر را تا اینجا یادآوری کنید. جام نقره ای که متعلق به یوسف بود در کیسه بنیامین پیدا شد. 

برادران با دلی ترسان و خیلی مضطرب به مر بازگشتند. حاکم چه خواهد کرد؟ آیا بنیامین کشته خواهد شد یا مجبور 

خواهد شد تا به عنوان خدمتکار در آنجا مباند؟ چه اتفاقی برای پدرشان خواهد افتاد وقتی که بدون بنیامین به کنعان 

بازگردند؟

تعلیم دهید

•  برادران به خانه یوسف بازگشتند. او وامنود کرد که از آنها بخاطر بردن جام نقره ای خیلی عصبانی است. یهودا رس 

صحبت را باز کرد. او می دانست که این وضعیت بخاطر تقصیر و خطای بری آنهاست. عبارت تقصیر را توضیح بدهید. 

برادران پیشنهاد کردند تا خدمتکاران یوسف بشوند. با این حال، یوسف گفت تنها کسی که جام در کیسه اش پیدا شده 

به عنوان خدمتکار باقی خواهد ماند. بنیامین مجبور بود تا در آنجا باقی مباند! )پیدایش ۴۴: ١۴-١٧(

یهودا دوباره با یوسف صحبت کرد. او به یوسف گفت که اگر بدون بنیامین به خانه بازگردند، ئرشان از غصه خواهد   •

مرد. یهودا پیشنهاد کرد تا بجای بنیامین مباند. )پیدایش ۴۴: ١۸-۳۴(. بحث کنید که قلب برادران چگونه تغییر پیدا کرده 

بود. هامن برادری که ایده فروش یوسف برای بردگی را داده بود، اکنون پیشنهاد داده بود تا خودش برده بشود! یوسف 

دید که برادرانش برای خودشان و پدرشان غمخوار و دلسوز هستند.

یوسف می دانست که زمان فرا رسیده است تا به برادرانش بگوید که او در واقع چه کسی می باشد. او از همه به غیر   •

از برادرانش خواست تا آن اتاق را ترک کنند و بعد گفت، » من یوسف هستم «. برادران او در ابتدا هراسان و مضطرب 

شدند. آیا یوسف انتقام خواهد گرفت؟ با این حال یوسف به آنان اطمینان داد که این از ابتدا برنامه خدا بوده است. 

خدا یوسف را قبل از آنان به مر فرستاده بود تا در زمان قحطی زندگی آنان را حفظ کند. )پیدایش ۴۵: ١-۸(

بحث کنید که یوسف به واقع برادرانش را بخشیده بود. خدا ما را برای خطاهایامن خواهد بخشید وقتی که واقعاً نادم و   

پشیامن باشیم. مانند یهودا در این داستان، باید تشخیص بدهیم که مقرص هستیم و آماده پذیرفنت مسئولیت خطاها در 

زندگی خود می باشیم.

یوسف می دانست که همچنان پنج سال دیگر قحطی خواهد بود. او می خواست تا خانواده اش را در امنیت و رفاه نگه   •

دارد. او به براداران خود گفت تا به خانه رفته و به پدرشان بگویند که چه اتفاقی افتاده است. آنگاه همگی اسباب و 

لوازم زندگی خود را جمع آوری و برای زندگی به مر بیایند. )پیدایش ۴۵: 2۸-۹(

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

www.freebibleimages.org .منایش بدهید: از وبسایت زیر » یوسف به خانواده خود می پیوندد « را منایش بدهید

یاد بگیرید
آیه کلیدی پیدایش ۴۵: ۸  را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. )از اولین قسمت آیه استفاده کنید(. به 

بچه ها یادآوری کنید که متامی چیزهایی که در زندگی یوسف اتفاق افتاد بخشی از برنامه خدا بوده تا خانواده یعقوب را در 

ایام قحطی نجات بدهد.

بخاطر بسپارید

برای مرور درس سواالت زیر را از بچه ها بپرسید.

در کیسه بنیامین چه چیزی پیدا شد؟  •

یوسف می خواست تا چه کسی به عنوان خدمتکار در آنجا مباند؟  •

چه کسی پیشنهاد کرد تا به جای بنیامین مباند؟  •

یوسف چگونه فهمید که قلب برادرانش تغییر کرده است؟  •

آیا یوسف برادرانش را بخشید؟  •

چه کار باید بکنیم تا گناهامنان توسط خدا بخشیده شود؟  •

7B داستان 3

بخشیدن و خرب خوش – این داستان، چطور می توانیم یکدیگر را ببخشیم.
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می آموزیم که:

یوسف به پدر خود یعقوب پیوست.  •

خدا می تواند اوضاع بد را ختم به خیر کند چنانچه به او کامالً اعتامد کنیم.  •

آیه کلیدی: پیدایش ۵۰: ٢۰

کالم منتخب: پیدایش ۴۶: ۳۴-۱

معرفی کنید 

از بچه ها سوال کنید که آیا تا بحال از خانه دور بوده اند. آیا مجبور شده اند تا به کشور دیگری نقل مکان کنند؟ بسن 

چمدان ها و اسباب و اثاثیه چقدر وقت گیر است! از بچه ها بپرسید که چه احساسی به آنها دست داده بود. آیا آنان نگران 

یا هیجان زده شده بودند؟

به بچه ها یادآوری کنید که یعقوب و متام خانواده اش به سوی رسزمین جوشن در مر حرکت کردند. 

تعلیم دهید

یعقوب )ارسائیل( و متامی خانواده اش اسباب و اثاثیه خود را بسته بندی کردند. آنان احشام خود را جمع آوری کرده و   •

به سمت مر رهسپار شدند. در مسیر خود به مکانی به نام برئشبع رسیده و توقف کردند تا برای خدا قربانی بگذرانند. 

آنان از اینکه خدا از آنان مراقبت کرده بسیار سپاسگزار بودند! )پیدایش ۴۶: ١(

خدا در رویا با یعقوب صحبت کرد. او به یعقوب گفت که از رفن به مر برای زندگی کردن در آنجا هراس نداشته   •

باشد. در مر خدا یعقوب و خانواده اش را برکت داده و قوم بزرگی خواهد منود. او وعده داد که با یعقوب خواهد 

بود. )پیدایش ۴۶: ٢-۴( با بچه ها گفتگو کنید که خدا وعده ها و قول های خود را نگاه می دارد. 

یعقوب و خانواده اش از برئشبع به سوی مر حرکت کردند. آنها برای خودشان جمعیتی بودند! خانواده ایوب اکنون در   •

مر به هفتاد نفر رسیده بودند! )پیدایش ۴۶: ۵-٢٧(

وقتی که به رسزمین جوشن در مر رسیدند، یوسف آمد تا با آنان دیدار کند. او برای دیدن پدرش پس از آن همه سال   •

های دوری از خوشی در پوست خود منی گنجید. او دستان خود را به دور پدر حلقه مرد و برای مدتی طوالنی گریست. 

فرعون شنید که آنها آمده اند. او از آمدن آنها استقبال کرد و به آنان اجازه داد تا در رسزمین جوشن زندگی کنند.

)پیدایش ۴۶: ٢۸-۳۴(

پایان خوش را برای بچه ها به بحث بگذارید. توضیح بدهید که ما باید به خدا در ایام خوب و ایام بد اعتامد کنیم،   •

درست هامنطور که یوسف چنین کرد. ما می توانیم به خدا تکیه کنیم تا خدا اوضاع بد را ختم به خیر کند، چنانچه 

کامالً به او اعتامد کنیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » یوسف به یعقوب می پیوندد « را منایش بدهید.

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید

آیه کلیدی پیدایش ۵۰: ٢۰ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. از این آیه برای جمع بندی کل داستان 

استفاده کنید. برادران چگونه تالش کردند تا به یوسف آسیب برسانند؟ خدا چگونه این وضعیت اسف بار را به وضعیت خوب 

تبدیل کرد؟ اطمینان حاصل کنید که بچه ها فهمیده اند که خدا زندگی هر یک از ما را تحت کنرتل خود دارد.

بخاطر بسپارید

برای مرور درس سواالت زیر را از بچه ها بپرسید.

خانواده یعقوب به کجا می رفتند؟  •

آنان برای قربانی کردن در کجا توقف کردند؟  •

خدا به یعقوب چه وعده ای داده بود؟  •

وقتی که به جوشن رسیدند چه کسی برای دیدار پیش آنها رفت؟  •

چه تعداد از خانواده یعقوب در مر زندگی می کردند؟  •

این داستان رشوع غمگینی داشت. خداوند چگونه آن را به پایان خوشی تبدیل منود؟  •

7B داستان ۴

با هم در مرص – این داستان، برنامه خدا برای زندگی ما.
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می آموزیم که:

عیسی مردم را شفا داد بخاطر اینکه او پرس خداست.  •

عیسی مسیح در زندگی ما می تواند کارهای خوبی انجام بدهد.  •

آیه کلیدی: اعامل رسوالن ١۰: ۳۸

کالم منتخب: لوقا ۴: ۴۰-۳۸

معرفی کنید 

از بچه ها بپرسید تا ایستاده و فعالیت های جسمی زیر را » درجا « انجام بدهند -  مانند: پریدن، راه رفن، دوی رسعت، لی 

لی کردن، رژه رفن، مشت زدن به هوا در مقابل .... یا اگر فضا به اندازه کافی وجود دارد بازی حرکت- بایست چراغ راهنامیی 

را بازی کنند. وقتی که رنگی نشان داده می شود، بچه ها از دستور اطاعت کنند. قرمز: بایست، زرد: در جا قدم زدن، سبز: 

حرکت. بچه هایی که از دستور اطاعت نکنند از بازی بیرون می روند. 

در پایان به آنان توضیح بدهید که این نوع بازی ها برای سالمتی فکری و تندرستی جسمی آن ها خوب است. وقتی که 

احساس مریضی می کنیم به ما خوش منی گذرد و مجبوریم تا در تخت خواب مبانیم. در زمان عیسی، تعداد زیادی از مردم 

مریض بودند و دکرت و داروئی برای کمک به آنها نبود. 

در مقدمه نسبت به بچه هایی که توانایی ندارند تا در بازی رشکت کنند حساسیت به خرج بدهید. به عنوان جایگزین در 

باره اینکه امروز دکرت بودن چگونه است صحبت کنید – دانسن در باره بسیاری از بیامری ها، تجویز دارو، خیلی مشغول 

بودن، گاهی اوقات توانایی برای کمک، ولی گاهی اوقات هم نه، صحبت کنید.

توضیح بدهید که در داستان امروز در باره طبیب طبیبان خواهیم آموخت -  عیسی مسیح!

تعلیم دهید

عیسی در کنیسه بود و به مردم تعلیم می داد، )ساختامنی که یهودیان گرد هم آمده و درباره خدا می آموختند(. او   •

همچنین مردی را شفا داده بود.  حال زمان دیدار از خانه شمعون به همراه تعدادی از دیگر حواریون بود. ولی مشکلی 

پیش آمده بود. مادر زن شمعون خیلی مریض بود و گرفتار تب شده بود. توضیح بدهید که تب چگونه حال او را 

ناخوش کرده بود – خیلی داغ و درد در همه جا. شمعون و دیگران می دانستند که عیسی قادر خواهد بود تا او را شفا 

بدهد و از عیسی خواست تا کمک کند. چرا فکر می کردند که عیسی می تواند کمک کند؟ )لوقا ۴: ۳۸(

عیسی با رغبت می خواست تا کمک کند. او دست زن را ملس کرد و با تب سخن گفت و به او کمک کرد تا بایستد.   •

ناگهان او بهرت شد و رشوع به پذیرایی با غذا کرد. انگار که او اصالً هیچ مشکلی نداشته است! از بچه ها بخواهید تا 

حرف هایی که مردم به هم گفتند فکر کنند. )لوقا ۴: ۳۹(.

در آن شامگاه، خورشید در حال غروب کردن بود و بسیاری از مردم، افرادی را که بیامری و مشکل داشتند نزد عیسی   •

آوردند. نوع مردمی که احتامالً آنجا بودند و چرا به آنجا آمده بودند را بازتاب دهید. در پایان روز عیسی چه احساسی 

داشته است؟ هر چقدر هم که دیر بود، عیسی همچنان برای همه وقت داشت. او دست خود را بر هر یک از آنان 

گذارد. هیچ کس بدون شفا آنجا را ترک نکرد. دوباره واکنش های مردم را بررسی کنید. )لوقا ۴: ۴۰(

صبح روز بعد عیسی جای خلوتی را پیدا کرد تا بتواند نزد پدرش دعا کند. ولی مردم همچنان آمده و به دنبال او می   •

گشتند! آنان درباره قدرت شگفت انگیز او آگاهی یافته بودند. )لوقا ۴: ۴۰(

امروز نیز عیسی مسیح همچنان غمخوار مردم است و می خواهد تا به آنان کمک کند. او می تواند در زندگی ما کارهای   •

خوبی انجام بدهد وقتی که بخواهیم تا به او اعتامد کنیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » عیسی در کفرناحوم شفا می دهد « را منایش بدهید. )اسالیدهای شامره ٧-١١(

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی اعامل رسوالن ١۰: ۳۸ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. از این آیه ها تا حدی که می 

توانید انتخاب کنید.

بخاطر بسپارید

برای مرور درس سواالت زیر را از بچه ها بپرسید.

عیسی در کنیسه چه می کرد؟  •

عیسی برای دیدار به خانه چه کسی رفت؟  •

چه کسی تب داشت؟  •

عیسی برای شفای او چه کرد؟  •

آن زن پس از اینکه شفا یافت چه کرد؟  •

چرا هر چه بیشرت و بیشرت مردم برای دیدن عیسی آمدند؟  •

صبح روز بعد عیسی چه کرد؟  •

8B داستان ۱

مردمی که عیسی مالقات منود: یک زن بیامر – این داستان، قدرت عیسی مسیح.
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می آموزیم که:

عیسی محبت خود را با شفای مرد جذامی نشان داد.  •

عیسی ما را دوست دارد و می خواهد تا زندگی ما را تغییر بدهد.  •

آیه کلیدی: لوقا ٧: ٢٢

کالم منتخب: لوقا ۵: ١٢-١۶

معرفی کنید 

از بچه ها درباره بیامری های واگیر دار که ممکن است تجربه کرده باشند گفتگو کنید، مثل آبله مرغان و رسخک. درباره 

این مطلب صحبت کنید که مجبور به دوری از دیگران هستیم و چیزهای هیجان انگیز را شاید از دست داده باشیم. توضیح 

بدهید که در زمان عیسی، جذام یک بیامری شایع پوستی بود که از یک فرد به دیگری رسایت می کرد. مردمی که به آن مبتال 

می شدند بیش از این منی توانستند با خانواده های خود زندگی کنند یا به کار بروند. هیچ درمانی برای آن وجود نداشت!

گروه راتشویق کنید که بخاطر خدمات درمانی موجود سپاسگزار باشند – شاید بتوانید این مطلب را در دعا ابراز کنید. 

تعلیم دهید

یک روز مردی که به جذام سختی مبتال بود پیش عیسی آمد. او در مقابل عیسی بر روی زانوهایش افتاد و متنای کمک   •

منود. او گفت: »خداوندا اگر بخواهی می توانی مرا طاهر سازی«. این نشان داد که مرد می دانست که عیسی قدرت 

داشت تا او را پاک بسازد، چنانچه اراده کند. تعمق کنید که آیا عیسی می خواست تا آن مرد را سامل بسازد. آیا عیسی 

مایل بود با مردی که دچار بیامری واگیردار بود کاری داشته باشد؟ )لوقا ۵: ١٢(

البته که عیسی می خواست تا به آن مرد کمک کند. او آن مرد را خیلی دوست داشت و می دانست که چقدر او به   •

کمک نیاز دارد. آنگاه عیسی کار شگفت انگیزی کرد. او دست خود را دراز کرد و در واقع او را ملس منوده و به مرد 

گفت، » می خواهم، طاهر شو!«. عیسی با ملس آن مرد از او جذام نگرفت بلکه در عوض فوراً حالش خوب شد. رشح 

بدهید که چطور پوست او صاف و سامل شد؛ همچنین شگفتی و سپاسگزاری او را بازتاب بدهید. )لوقا ۵: ١۳(. این 

معجزه ای دیگر بود. عیسی یک بار دیگر قدرت عظیم خود را بر بیامری و تبدیل زندگی مردم نشان داد.

کتاب مقدس گناه ما را با جذام مقایسه می کند. درباره معنی گناه و اینکه چطور زندگی ما را ضایع و خراب می کند   •

صحبت کنید. عیسی مسیح با وجود اینکه کارهای خطائی انجام داده باشیم ما را دوست دارد. اگر بخواهیم او می تواند 

ما را ببخشد و ما را از گناه طاهر سازد. زندگی ما می تواند از درون تغییر کند.

پس از اینکه عیسی آن مرد را شفا داد، به او گفت تا خود را به کاهن نشان بدهد که او شفا یافته است. زندگی او از   •

االن به بعد چقدر تغییر یافته است؟ آن مرد هرگز آن روزی که عیسی را مالقات کرد از یاد نربد. )لوقا ۵: ١۴(. چنانچه از 

عیسی مسیح بپرسیم تا گناهان ما را بیامرزد، آن روز هم بهرتین روز زندگی ما خواهد بود.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

یاد بگیرید

آیه کلیدی لوقا ٧: ٢٢ را در جائی که رضوری است تعلیم داده و توضیح بدهید. این آیه شش طریق را که زندگی مردم را 

تغییر می دهد نشان می دهد. مرتب کردن همه آن ها می تواند یک چالش باشد – سعی کنید تا یک ایام و اشاره برای هر 

عبارت درست کنید. برای مثال برای نابینا: به چشامن خود اشاره کنید، برای مرد علیل: کج راه بروید، جذام: به پوست کف 

دست خود دست بزنید. در حالتی دیگر، آن را به عبارت هایی تقسیم کنید. بچه های سطح ٢ با دانش خوب کتاب مقدسی 

می توانند تالش کنند تا مثال های خاصی را از افرادی که عیسی در هر دسته ای آنان را شفا داد ایجاد کنند.

بخاطر بسپارید

از این گفته ها برای یک آزمون کوتاِه درست یا غلط استفاده کنید.

جذام یک بیامری واگیردار است.  •

آن مرد جذامی فقط اجازه داشت تا با خانواده خود مباند.  •

او در مقابل عیسی زانو زد.  •

آن مرد جذامی مطمنئ نبود که عیسی بتواند او را سامل بسازد.  •

عیسی او را ملس کرد.   •

عیسی قادر بود تا او را شفا بدهد بخاطر اینکه پرس خدا بود.  •

او پس از چند دقیقه بهرت شد.  •

او مجبور بود تا رفته و خود را به کاهن نشان بدهد.  •

همه ما یک بیامری به نام گناه داریم.  •

عیسی مسیح ما را دوست دارد و می خواهد تا گناه ما را بیامرزد.  •

8B داستان ۲

مردمی که عیسی مالقات کرد: یک مرد جذامی – این داستان، عیسی مسیح چقدر ما را دوست دارد.
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می آموزیم که:

عیسی نه تنها قدرت داشت تا مرد افلیج را شفا بدهد بلکه گناهان او را بیامرزد.  •

عیسی قدرت دارد تا گناهان ما را بیامرزد.  •

آیه کلیدی: لوقا ۵: ٢۴

کالم منتخب: لوقا ۵: ١٧-٢۶

معرفی کنید 

از دانش آموزان بخواهید چیزهایی را پیشنهاد کنند که می تواند به یک دوست یا عضوی از خانواده کمک کند. رفتار یاری 

گرایانه آنان را تحسین کنید. در داستان امروز، چهار دوست، یکی از دوستان خود را که منی توانست راه برود حمل کردند تا 

او را نزد عیسی مسیح بربند. چنانچه ممکن باشد یک قالیچه برای کمک بری تهیه کنید تا ببینند که چگونه به او کمک شد. 

چرا آنان او را نزد عیسی آوردند؟ آری، آنان می دانستند که عیسی قدرت دارد تا دوستشان را شفا بدهد.

تعلیم دهید

به هر حال نزدیک شدن به عیسی آنطور ها هم که انتظار می رفت آسان نبود. انبوهی از مردم در خانه جمع شده   •

بودند تا به سخنان او گوش بدهند. برای ما هم مهم است تا بخواهیم به حرفهای عیسی از طریق کالمش گوش کنیم. 

ورود به خانه از طریق درب ناممکن بود، بنابر این آن مرد را از طریق پله های کنار خانه به باالی بام خانه بردند. آنان 

به سادگی دست بردار نبودند بخاطر اینکه می دانستند که یک نفر است که می تواند کمک کند! از بچه ها بخواهید 

تا تصور کنند که مردم در خانه هستند و ناگهان حفره ای در سقف خانه ایجاد می شود و مرد با احتیاط به پائین و در 

مقابل پاهای عیسی بر زمین گذاشته می شود. )لوقا ۵: ١۸-١۹(

عیسی چطور آن مرد را شفا داد؟ از بچه ها بخواهید تا شفای مادر زن پطرس و مرد جذامی را بخاطر بیاورند. ولی در   •

داستان امروز عیسی با مرد حرف زد و گفت، » ای رفیق گناهان تو آمرزیده شد «. بعضی از مردم که در آن خانه بودند 

خشمگین شدند. آنان باور نداشتند که عیسی بتواند گناهان را بیامرزد. آنان فکر می کردند که تنها خدا می تواند گناهان 

را ببخشد و باور نداشتند که عیسی پرس خداست. عیسی می دانست که آنان چه فکر می کنند. او افکار ما را نیز می 

داند! )لوقا ۵: ٢۰-٢۴(

عیسی می خواست ثابت کند که او واقعاً گناهان آن مرد را آمرزیده است گرچه نتوانند در زندگی کرد آنرا ببینند! پس به   •

آن مرد عاجز گفت تا بایستد و قالیچه خود را برداشته و به خانه برود. آن مرد بالدرنگ چنین کرد و عازم خانه شد و خدا 

را شکر گزاری کرد! همه شگفت زده شده بودند. قدرت عیسی نه تنها توانست پاهای مرد را شفا بدهد بلکه توانست 

گناهان او را بیامرزد! هیچ کسی چنین قدرتی ندارد! )لوقا ۵: ٢۴-٢۶(

بزرگرتین نیاز ما بخشیده شدن گناهامنان است. داستان ٢ را مرور کنید که بچه ها چه آموخته اند – گناه چیست و   •

چطور رابطه ما را با خدا خراب کرده و ما را از ملکوت بیرون نگاه می دارد.  عیسی مسیح قدرت آمرزش گناهان ما را 

دارد بخاطر اینکه در خود او گناهی نبود. او حارض شد تا مجازات گناهان ما را بر خود بگیرد و بر روی صلیب مبیرد. 

ما باید واقعاً بخاطر گناهان خود نادم و پشیامن باشیم و عیسی مسیح را بخاطر راهی که برای آمرزش گناهان ما مهیا 

ساخته شکرگزاری کنیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » مرد افلیج از سقف پائین آورده می شود « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی لوقا ۵: ٢۴ را که بخشی از داستان است تعلیم بدهید. توضیح بدهید که » پرس انسان « نام دیگر عیسی مسیح 

است.

بخاطر بسپارید

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

آن مرد چند دوست داشت؟  •

مشکل آن مرد چه بود؟  •

چرا بردن او نزد عیسی برای دوستانش سخت بود؟  •

آنان چگونه به خانه رفتند؟  •

عیسی ابتدا به آن مرد چه گفت؟  •

چرا بعضی از مردم خشمگین شدند؟  •

عیسی چگونه نشان داد که گناهان آن مرد را آمرزیده است؟  •

مهم ترین کاری که عیسی مسیح برای ما می تواند انجام بدهد چیست؟  •

8B داستان 3

مردمی که عیسی مالقات منود: یک مرد عاجز – این داستان، عیسی مسیح چگونه می بخشد.
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می آموزیم که:

عیسی می دانست که زندگی متی چگونه بود ولی همچنان از او خواست تا از او پیروی کند.  •

عیسی از ما هم می خواهد تا از او پیروی کنیم.  •

آیه کلیدی: لوقا ۵: ۳٢

کالم منتخب: لوقا ۵: ٢٧-۳٢

معرفی کنید 

با بچه ها در باره نوع شغل هایی که دوست دارند پس از بزرگ شدن داشته باشند گفتگوئی داشته باشید. خوبی های این 

شغل ها را ارزیابی کنید. 

یا 

یک بازی پانتومیم در باره شغل های معمولی در جامعه منایش بدهید تا بچه ها آنها را حدس بزنند. 

رشح بدهید که داستان امروز درباره مردی به نام متی )الوی( است که یک مالیات بگیر بود. او در کنار جاده می نشست و 

از مردمی که گذر می کردند برای رومی ها که مسئولیت کشور را به عهده داشتند مالیات جمع آوری می کرد. شاید بخواهید 

بدانید که امروز هم ما مالیات پرداخت می کنیم و اینکه برای چه کاری مرف می شود. تاسف بار بود که هیچ کس متی 

را دوست نداشت. خراج بگیران محبوب نبودند نه فقط بخاطر اینکه برای دشمن )رومیان( کار می کنند بلکه بخاطر اینکه 

گاهی اوقات پول بیشرتی می گرفتند و برتی خودشان نگاه می داشتند.  

تعلیم دهید

یک روز عیسی متوجه متی شد که کارش را انجام می داد. تعمق کنید که عیسی چه فکری درباره متی می کرد – آیا می   •

دانست که او چگونه مردی بود؟ بله البته که می دانست ... او همه چیز را در باره هر یک از ما می داند. آیا عیسی از 

متی کاری می خواهد؟ بلی! متی دقیقاً از آن نوع کسانی بود که عیسی به کمک آنان آمد – او می توانست زندگی متی 

را تغییر بدهد! پس او کنار متی ایستاد و گفت، » از من پیروی کن «. )لوقا ۵: ٢٧( از متی چه کاری بر می آمد؟ گزینش 

های متی را نام بربید. 

متی می دانست که چه می خواهد انجام بدهد. او از عیسی متابعت کرد! چقدر شگفت انگیز بود که عیسی از او   •

دعوت کرد! او بلند شد و همه چیز را رها کرد و با عیسی رفت. )لوقا ۵: ٢۸( توضیح بدهید که عیسی مسیح از هر یک 

از ما دعوت می کند تا از او پیروی کنیم و او را در زندگی خود داشته باشیم. ما نیز نیاز است تا انتخاب خود را داشته 

باشیم.

متی می خواست تا دوستانش عیسی را مالقات کنند و به آنان اجازه داد تا بدانند که چطور زندگی او تغییر یافته است.   •

پس آنان را دعوت کرد، به همراه عیسی و حواریون، تا در خانه اش با هم غذا بخورند. بعضی از مردم که در آنجا بودند 

فکر می کردند که اشتباه است که عیسی با متی و دوستانش معارشت کند. آنان فکر می کردند که عیسی باید فقط با 

مردم خوب در عوض گناهکاران زمان خود را سپری کند. آنان درک نکردند که همه گناهکارند. عیسی به آنان توضیح 

داد که چرا به زمین آمده است – نه برای مردمی که فکر می کنند زندگی خوبی دارند ولی برای کسانی که می دانند که 

گناهکارند و بخاطر گناهان خود نادم و پشیامن هستند. )لوقا ۵: ٢۹-۳٢(. عیسی گناه را دوست ندارد بلکه گناهکارانی 

مانند متی و ما را دوست دارد! ما نیز باید از او پیروی و برای آمرزش به او توکل کنیم. 

بعدها خدا متی را انتخاب کرد تا کار خیلی مهمی را انجام بدهد. او اولین کتاب عهد جدید را نوشت. چه روز شگفت   •

انگیزی بود وقتی که او تصمیم گرفت تا عیسی را متابعت و اجازه بدهد تا خطاهای زندگی اش را حل و فصل کند.از آن 

زمان به بعد  زندگی او دگرگون شد.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » عیسی از متی باجگیر دعوت می کند تا از شاگردان او بشود « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی لوقا ۵: ۳٢ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. کلامت مشکل مانند عادل شدن و توبه را 

توضیح بدهید.

بخاطر بسپارید

 در کالس درس بچه ها می توانند کالژی از عکس های مختلف مردمی که عیسی در این داستانها مالقات منود درست کنید. 

یا می توانید یه آزمون کوچک برای مرور بر اساس متام داستانهای 8B برگزار کنید و از سواالت انتخاب شده از جزوه های 

قبلی استفاده و  کمی درباره موارد زیر همچون:

شغل متی چه بود؟  •

عیسی به متی چه گفت؟  •

متی پس از متابعت از عیسی چه کرد؟  •

8B داستان ۴

مردمی که عیسی مالقات منود: متی – این داستان، پیروی کردن از عیسی مسیح.
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می آموزیم که:

خدا از عیسی مراقبت کرد و از ما نیز مراقبت می کند. )سطح ١(  •

خدا برای زندگی موسی برنامه ای داشت هامنطور که برای ما نیز دارد. )سطح ٢(  •

آیه کلیدی: عربانیان ١١: ٢۳

کالم منتخب: خروج ٢: ١-١۰

معرفی کنید 

توضیح بدهید که خدا برنامه ای برای هر یک از زندگی های ما دارد. وجود ما در یک خانواده و چیزهایی که برای ما اتفاق 
می افتند تصادفی نیستند – در عوض، خدا از آن رشایط و رویدادها استفاده می کند تا ما را برای خدمت به او آماده کند. 
در این داستان ها در باره موسی خواهیم آموخت. خدا شغل خیلی مهمی برای موسی داشت تا زمانی که بزرگ شود انجام 

بدهد. امروز خواهیم آموخت که خدا از موسی مراقبت منود زمانی که یک کودک بود. داستان موسی در دومین کتاب از 
کتاب مقدس یافت می شود. بپرسید که آیا کسی نام این کتاب را می داند و به آنان نشان بدهید که در کجاست.

 بجای آن، اگر این داستان را در سطح ١ به بچه ها معرفی می کنید، می توانید در باره اطفال کوچک صحبت کنید و اگر 
ممکن است چیزهایی که الزم است تا برای محافظت و خشنود کردن آنها استفاده شود. 

تعلیم دهید

بطور خالصه پیشینه بنی ارسائیل )عربانیان( را توضیح بدهید که برده شده بودند – مقدمه سطح ٢ را ببینید. )خروج ١:   •
١-١١(. فرعون از افزایش جمعیت بنی ارسائیل عاجز شده بود و تصمیم گرفت تا متامی اطفال مذکر بنی ارسائیل را در رود 

نیل غرق کند. )خروج ١: ٢٢( یک پدر و مادر بنی ارسائیلی وقتی که صاحب نوزادی پرس شدند چه احساسی داشتند؟ 
در خانه ای یک پرس زیبا و سامل بدنیا آمد. والدین او را در خانه پنهان کردند و به خدا توکل کردند تا او را حفظ کند.   •
ولی پس از سه ماه، دیگر منی توانستند او را پنهان کنند. چرا منی توانستند؟ مادرش یک سبد از نی درست کرد و آن را 

عایقکاری کرد که آب به آن نفوذ نکند )توضیح بدهید(، و بچه را در داخل سبد گذاشت و او را در حاشیه رود در میان 
نیزارهای بلند رها کرد. مریم، خواهرش آنجا ماند تا مراقب باشد که چه اتفاقی می افتد، ولی تنها خدا می توانست بچه را 

در امان نگاه دارد. )خروج ٢: ١-۴(
قسمت دیگر داستان را بطور مهیج بگوئید – توضیح بدهید که چطور مریم متوجه شاهدخت )دخرت فوعون( و همراهان   •

او می شود که داشتند می آمدند. آیا او متوجه بچه خواهد شد؟ آیا او چیزی به پادشاه خواهد گفت؟ بله، شاهدخت 
متوجه سبد شد و از همراهان خود خواست تا آنرا برای او بیاورند. واکنش او را در هنگام دیدن بچه عربانی در داخل سبد 

رشح بدهید.شاهدخت اجازه منی داد که به او آسیبی برسد! خدا در کار مراقبت از بچه بود! )خروج ٢: ۶-۵(
بعد مریم قدم پیش گذاشت و پیشنهاد کرد که یک پرستار برای بچه پیدا کند. او چه کسی را پیدا خواهد کرد؟ شاهدخت   •
موافقت کرد و مریم دوید تا مادر خودش را پیدا کند! پس مادر بچه توانست تا در خانه و در امنیت کامل از او پرستاری 

کند بخاطر اینکه شاهدخت موافقت کرده بود. بعد ها وقتی که بچه بزرگرت شد، شاهدخت او را برای زندگی به قر 
فرعون آورد. او را به فرزندی پذیرفت و نام او را موسی نهاد که به معنی » از آب گرفته شده « بود. )خروج ٢: ٧-١۰(. 

حال موسی شاهزاده مر شده بود.
به بچه ها کمک کنید تا درک کنند که خدا در پشت صحنه متام این وقایع بود. مطابق با قانون فرعون، بچه باید غرق می   •

شد. والدین موسی به خدا اعتامد داشتند – آنان اعتامد داشتند که خدا از بچه آنها مراقبت خواهد منود و او نیز چنین 
منود. این تنها رشوع برنامه خدا بود که باید به پیش می رفت. خدا از ما می خواهد تا به او اعتامد کنیم تا برنامه او در 

زندگی ما به پیش برود.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.
منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی در طفولیت « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی عربانیان ١١: ٢۳ )سطح ٢( را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. بچه ها در سطح ١ می توانند 

اولین جمله را یاد بگیرند.

بخاطر بسپارید

در کدام کتاب می توان داستان موسی را پیدا کرد؟  •
فرعون در باره متامی پرس بچه های عربانی چه تصمیمی گرفت؟  •

بچه برای چه مدت پنهان مانده بود؟  •
مادر موسی چه چیزی ساخت؟  •

او بچه را در چه چیزی گذاشت؟  •
چه کسی در کنار رود ایستاد تا مراقبت کند؟  •

چه کسی بچه را پیدا کرد؟  •
چرا جان بچه از آن به بعد در خطر نبود؟  •

در این داستان چه کسانی از خود ایامن نشان دادند؟  •
چه کسی موسی را در امنیت حفظ کرد؟  •

9B داستان ۱

تولد موسی – این داستان، خدا چگونه مراقبت می کند.
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می آموزیم که:

موسی مرتکب اشتباهی شد هنگامی که از روی خشم رسیعاً تصمیم گرفت.  •

ما منی توانیم از عواقب خطاکاری بگریزیم.  •

آیه کلیدی: خروج ٢: ١١-١۵

کالم منتخب: اعداد ۳٢: ٢۳

معرفی کنید 

گاهی اوقات فکر می کنیم که همه چیز را به خوبی می دانیم. مثالی از چیزی بیاورید که یک بچه چطور با یک بزرگسال 

رفتار می کند ولی بچه شیوه خود را در پیش می گیرد و کارش به درستی به پیش منی رود! هفته پیش در باره موسی 

آموختیم. برای مرور چند سوال بپرسید. وقتی که موسی یک پرس بچه بود در کجا زندگی کرد؟ مردم طایفه او چه نامیده می 

شدند؟ )بنی ارسائیلی/عربانی(. به بچه ها یادآوری کنید که آنان برده بوده اند و مریان با آنان ظاملانه رفتار می کردند. در 

داستان امروز موسی بزرگ شده است. بدقت گوش بدهید و وضعیتی که موسی خیال می کرد که بهرتین است را فرا بگیرید.

تعلیم دهید

یک روز موسی برای دیدن مردم خود رفت. ناگهان متوجه شد که یکی از آنها در حال کتک خوردن از یک مری است.   •

موسی چه احساس کرد؟ )خشم، می خواست تا از مردمش دفاع کند(. موسی به رسعت به اطراف نگاه کرد و دید که 

هیچ کس مراقب نیست و مرد مری را کشت. بعد جسد او را در زیر ماسه پنهان کرد. موسی فکر می کرد که کار 

درستی کرده است. آیا چنین است؟ بچه ها را قادر بسازید تا ببینند که عمل موسی خیلی اشتباه بود. )سطح ٢: شام 

ممکن است بخواهید پیشنهاد کنید که چطور خدا خطاکاری مرصیان را در مد نظر داشت و رجوع کنید که خدا چطور با 

متامی خطاها در آینده رسیدگی خواهد کرد(. آیا فکر می کنید که موسی از آنچه که کرده بود خالصی خواهد یافت؟ اگر 

نه چرا؟ )خروج ٢: ١١-١٢(

روز بعد موسی دو عربانی را دید که دعوا می کنند. وقتی که از آنان پرسید که مشکل چیست، یکی از آن مردان گفت،   •

» تو کیستی که فکر می کنی که می توانی در باره ما قضات کنی؟ آیا می خواهی مرا هم مانند آن مرد مری بکشی؟ 

«. حال موسی فهمید که او را دیده اند که مرد مری را کشته است. حال او چه حسی می کند؟ )ترسید که مبادا فرعون 

بفهمد(. طولی نکشید که فرعون از ماجرا خربدار شد و می خواست تا او را بکشد. موسی از ترس جان خود گریخت و به 

رسزمینی به مدیان رفت و به عنوان چوپان برای مردی به نام  یرتون کار کرد. )خروج ٢: ١۳-١۵(.

خدا همچنین در باره خطایی که موسی مرتکب شده بود آگاهی داشت. در این باره حرف بزنید که چطور خدا هر   •

کاری را که ما انجام می دهیم می بیند و ما منی توانیم خطاهای خود را از او پنهان کنیم. گرچه موسی بزرگ شده بود 

ولی خطایی انجام داد و کار درستی نکرده بود. او همچنان باید چیزهای زیادی می آموخت تا به عنوان یک رهرب آماده 

بشود. ما الزم است تا از اشتباه موسی درس بگیریم و به خدا برای عمل درست توکل کنیم که خدا را خشنود بسازد.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی به عنوان شاهزاده مر « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی اعداد ۳٢: ٢۳ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. آیه را با اشتباه موسی مرتبط سازید. گناه 

موسی چه بود؟ او چگونه پی برد؟ شام می توانید مثال خاصی از وضعیتی بیاورید که مرتبط با تجربه بچه ها باشد.

بخاطر بسپارید

آزمون کوتاه درست یا غلط:

موسی یک بنی ارسائیلی را کشت.  •

او فکر می کرد که هیچ کس او را ندیده است.  •

مرد عربانی دیگری او را دیده بود.  •

خدا دید که چه اتفاقی افتاده است.  •

فرعون موسی را به زندان انداخت.  •

موسی هنوز چیزهای زیاد را باید می آموخت تا برای رهربی آماده بشود.  •

9B داستان ۲

اشتباه بزرگ موسی – این داستان، خیال می کنیم که بهرتین کار را انجام می دهیم.



Farsi     12 - 7 دروس B دستورالعمل برای معلامن - وقت کتاب مقدس سطح 1 و 2 رسی - BES17

می آموزیم که:

خدا مقدس است و همیشه باید این مطلب را بخاطر داشته باشیم.  •

موسی برای رهربی متایلی نداشت ولی خدا وعده داد تا او را کمک کند.   •

آیه کلیدی: خروج ۳: ١٢

کالم منتخب: خروج ١٧: ۴-۳

معرفی کنید 

دراین باره حرف بزنید که از شام خواسته شده است تا کاری مهم و هیجان انگیز انجام بدهید، برای مثال مسئولیتی متناسب 
با بچه ها در گروه. وقتی که از شام خواسته شد تا آن را انجام بدهید چه حسی پیدا کردید؟ )عصبی / ایکاش از فرد دیگری 

خواسته می شد؟(
داستان امروز چهل سال پس از اشتباه بزرگ موسی اتفاق افتاد. موسی برای 40 سال در بیابان چوپانی می کرد. خدا او را 

فراموش نکرده بود. او مایل بود تا او را ببخشد و حال وظیفه بزرگی برای او داشت تا به انجام برساند.

تعلیم دهید

هر روز مثل هم بود تا این که یک روز ... موسی متوجه بوته ای شعله ور شد. چیزی عجیب بود. با اینکه مشتعل بود   •
ولی برگ ها و شاخه هایش منی سوختند! موسی جلوتر رفت تا آنرا از نزدیک ببیند که آنگاه خدا موسی را صدا زد. از 

کتاب مقدس استفاده کنید تا قسمت بعدی را بگوئید. توضیح بدهید که » زمین مقدس « یهنی مکانی مخصوص بخاطر 
اینکه خدا در آنجا بود. ما باید درک کنیم که خدا مقدس است و از ما متفاوت می باشد. برعکس ما خدا از گناه بری 

است. موسی چارق خود را از پاهایش بیرون آورد و صورت خود را پوشاند بخاطر اینکه عظمت خدا را درک کرده بود. 
)خروج ۳: ١-۶( 

ما باید برای قدوسیت خدا حرمت قائل بشویم. به بچه ها کمک کنید تا بخاطر بیاورند که زندگی بنی ارسائیلیان در مر   •
چگونه بود. خدا به موسی گفت که او از همه اتفاقات بد آگاه است و اینک او باید برود و آن ها را از مر به رسزمین 
دیگری بیاورد. خدا از موسی خواست تا رهرب آنان بوشد و رفته و با فرعون صحبت کند. بیابید که موسی چه حسی در 

باره بازگشت به مرص و صحبت کردن با فرعون داشت. )خروج ۳: ٧-١۰(
ارتباطی بین واکنش شخصی بچه ها در مقدمه و هر یک از پیش بینی های درست ایجاد کنید مبنی بر اینکه موسی در   •

باره اینکه رهرب بشود چه حسی داشت. بعد مخالفت موسی را با واکنش خدا به مخالفت او که در منت کتاب مقدس 
ارائه شده است را مرتبط سازید و همچنین به منت نوشته شده در درس سطح ٢ توجه کنید.

من به اندازه کافی فرد مهمی نیستم –  من با تو خواهم بود. )۳: ١١ و ١٢( – نام تو را می دانم –  نام من » هستم «   •
می باشد )این اسم قدرت مطلق خدا را نشان می دهد(. من خدای پدران تو می باشم، خدای ابراهیم )۳: ١۳-١۵(. آنان 
مرا باور نخواهند کرد –  من به تو معجزاتی خواهم داد تا اثباتی برای قدرت من باشد. )۴: ١-۹(. متنا دارم فرد دیگری را 

بفرست. )۴: ١۳( – هارون دستیار تو خواهد بود و می توانی به او بگوئی که چه بگوید. 
آیا موسی از افرادی بود که انتظار دارید تا یک رهرب بشود؟ فکر می کنید که خدا از بهانه های او خشنود بود؟ نه!   

ولی با وجود خطایی که در مر مرتکب شده بود و متامی بهانه هایش، او برگزیده خدا بود. در داستان بعدی خواهیم 
آموخت که چطور موسی در نهایت آماده اطاعت بود و خدا قادر بود تا برنامه خویش را از طریق زندگی او به پیش 

بربد. موسی مجبور بود تا برای متامی چیزهایی که در پیش رو بود به خدا اتکا داشته باشد. 
گاهی اوقات خدا از ما می خواهد تا کارهایی را برای او انجام بدهیم که به نظر مشکل می آیند. ما باید بخاطر داشته   •

باشیم که او با ماست و به ما کمک خواهد منود.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.
منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی و بوته مشتعل « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی خروج ۳: ١٢ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. این یک آیه کوتاه پس از یک داستان بلند 
است. بچه ها ممکن است دوست داشته باشند تا  آن را بر روی یک نشان الی کتاب بنویسند یا بطور گروهی یک کالژ  برای 

دکوراسیون یا یک برچسب روی پاکت نامه درست کنند.

بخاطر بسپارید

بوته ای که موسی دید از چه نظر عجیب بود؟  •
وقتی موسی بر روی زمین مقدس بود چکار کرد؟  •

مقدس یعنی چه؟  •
خدا از موسی خواست تا چه کاری انجام بدهد؟  •

موسی چه بهانه ای آورد؟  •
خدا به موسی اجازه داد تا چه کسی دستیار و همراه او باشد؟  •

خدا از موسی دست نکشید. چرا؟   •

9B داستان 3

موسی بوته ای شعله ور می بیند: این داستان، آماده شدن برای کار خدا.
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می آموزیم که:

موسی در نهایت از آنچه که خدا از او خواسته بود تا انجام دهد اطاعت کرد.  •

خدا برنامه خود را از طریق زندگی موسی به پیش برد با نگاه داشن وعده ای که به او کمک خواهد کرد.   •

آیه کلیدی: خروج ۴: ١۵

کالم منتخب: خروج ۴: ١-۳١

معرفی کنید 

در باره چیزهای مهمی که زندگی ما را تغییر می دهد صحبت کنید – مثل، جابجائی خانه، رفن به یک مدرسه جدید یا سطح 

باالتر، ازدواج. تحوالت زیادی در زندگی موسی رخ داده بود – اولین ماه زندگی او که یک طفل بود را بیاد بیاورید، بعد 

زندگی در قر فرعون تا چهل سالگی، که زندگی او برای چهل سال دیگر در بیابان ادامه یافت. )در کالس درس می توانید 

توالی و ترتیب زندگی موسی را بطور تصویری قرار بدهید(. اینک موسی با بزرگرتین چالش زندگی خود روبرو شده بود. خدا 

از او خواسته بود تا چه کاری انجام بدهد؟

تعلیم دهید

اینک موسی یک همرس و دو پرس در رسزمین مدیان داشت. او از پدر زن خود یرتون خواست که چنانچه ممکن است   •

به مر بازگردد. یرتون موافقت کرد و موسی به همراه همرس و دو پرس و عصا و االغ خود راهی سفر شد. موسی عصای 

مخصوص خود را با خود به همراه آورد که خدا از او خواسته بود تا از آن استفاده کند. خدا به موسی گفت که مردانی 

که قبالً می خواستند تا موسی را بکشند دیگر زنده نیستند. خدا به موسی کمک می کرد تا هراس نداشته باشد. هم 

اینک خدا به وعده خود برای محافظت از موسی عمل کرده بود. آیه کلیدی هفته پیش را بیاد می آورید؟ )خروج ۴: 

)٢۰-١۸

آنگاه خدا قول دیگری را که به موسی داده بود عملی کرد. در حالی که موسی همچنان در حال سفر بود، برادرش   •

هارون آمده تا او را ببیند. چرا هارون باید با موسی همراهی می کرد؟ موسی متام چیزهایی را که خدا به او گفته بود 

را به هارون گفت، شامل نشانه هایی که توسط عصا ظاهر خواهد شد. می توانیم همیشه روی وعده های خدا حساب 

کنیم. اگر به او متعلق باشیم، او نیز هامنطور برای ما عمل خواهد منود. )خروج ۴: ٢٧ و ٢۸(.

وقتی که موسی و هارون به مر  رسیدند با رهربان ارسائیل مالقات منود و برنامه خدا را به آنها گفتند. بعد متامی قوم   •

جمع شده و موسی معجزاتی را که از طریق عصا انجام می شد را به آنان نشان داد. موسی عصا را به زمین انداخت و 

تبدیل به مار شد و وقتی که آن را گرفت دوباره تبدیل به عصا شد.  بعد او دست خود را درون ردای خود کرد و وقتی 

که بیرون آورد مانند برف سفید شده بود، ولی وقتی که دوباره دست خود را درون ردا می کرد به حالت اول خود باز 

می گشت. )خروج ۴: ۶-۹(. هنگامی که مردم این چیزهای حیرت انگیز را دیدند، توانستند تا قدرت خدا را ببینند و 

فهمیدند که موسی به واقع از طرف خدا فرستاده شده است. فکر می کنید که مردم چه حسی داشتند؟ )شگفت زده / 

خیلی خوشحال از اینکه خدا آنان را از بردگی بجات خواهد داد(. )خروج ۴: ٢۹-۳١(

موسی از اینکه خدا راه را برای او آماده ساخته و به مر بازگشته، باید خیلی هیجان زده شده باشد. کسانی را که خدا   •

در این داستان قادر ساخت تا برنامه او را به پیش بربند را مرور کنید – یرتون، هارون، رهربان و مردم قوم بنی ارسائیل. 

موسی و هارون هنوز باید به چه کسی برنامه خدا را نشان دهند؟ تاکید کنید که اگر چه آسان نبود، ولی آنان تکیه بر 

خدا داشتند تا کار را به پیش بربند. خداوند همه چیز را تحت کنرتل خود دارد!

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی و بوته مشتعل « را از طریق اسالیدهای ٢١-٢4 منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی خروج ۴: ١۵ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. اطمینان حاصل کنید که بچه ها بسرت و 

چارچوب این آیه را فهمیده اند که مرتبط با موسی و هارون است که با هم با کمک خدا کار کنند.

بخاطر بسپارید

زندگی موسی را تا اینجا  با سوال های داستان های قبلی و اینها برای داستان 4 مرور کنید.

چه کسی با موسی به مر بازگشت؟  •

در مسیر چه کسی او را مالقات کرد؟  •

مردم چگونه توانستد متقاعد شوند که موسی از طرف خدا فرستاده شده است؟  •

یکی از معجزاتی که موسی در مقابل مردم انجام داد را توضیح بدهید.   •

9B داستان ۴

موسی پیام خدا را می آورد: این داستان، موسی به مرص باز می گردد.
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می آموزیم که:

احکام خدا باید شنیده شده و از آن اطاعت شود.  •

عدم حرف شنوی و اطاعت از خدا به مجازات منتهی می شود.   •

آیه کلیدی: خروج ٧: ١۶

کالم منتخب: خروج ٧: ١-٢۴

معرفی کنید 
با بچه ها در باره مقرراتی که باید از آنها اطاعت شود و عاقبت نافرمانی حرف بزنید، شاید در موقعیت مدرسه یا در جامعه. 

مفید خواهد بود تا ۹B درس 4 را با تعدادی از سواالتی که مرتبط به محتوای داستان امروز هستند مرور کنید.

تعلیم دهید

حال زمان برای موسی و هارون فرا رسیده بود تا از فرعون بخواهند که اجازه بدهد تا بنی ارسائیل مر را ترک کرده تا   •

بتواند خدا را در بیابان عبادت کند. از بچه ها بخواهید تا جواب او را پیش بینی کنند. انکار او را رشح داده و عاقبتی را 

که بدتر از قبل بود را توضیح بدهید. به بچه ها توضیح بدهید تا ببینند که فرعون از خدا رسپیچی کرده بود. اگر بنی 

ارسائیلی بودند در باره موسی چه فکر می کردید؟ )خروج ۵: ١-٢١(

موسی منی توانست بفهمد که چرا خدا اجازه داده تا چنین اتفاقی بیفتد. او در این باره از خدا پرسید. خدا به آنان وعده   

داد تا با آنان قدرت مطلق خود را نشان بدهد و اگر چه فرعون در ابتدا اطاعت نکرد ولی رس انجام خدا او را وادار 

خواهد منود تا کاری را که خواسته انجام دهد. به بچه ها یادآوری کنید که ما قول هایی می دهیم و آنها را فراموش می 

کنیم، یا منی توانیم آنها را نگاه داریم، ولی وعده های خدا همیشه عملی می شوند. 

خدا گفت که دوباره به پیش فرعون بازگرد و از او بخواه تا اجازه بدهد تا بنی ارسائیل بروند! )خروج ۵: ٢٢ – ٧: ۵(  •

این بار، فرعون درخواست معجزه کرد و عصای هارون تبدیل به مار شد. جادوگران فرعون هم چنین کردند ولی مار   •

هارون متام مارهای جادوگران را بلعید. این در باره خدا چه چیزی نشان می دهد؟ فرعون همچنان از اطاعت از خدا 

رسپیچی کرد. )خروج ٧: ۶-١٢(

آنگاه خدا به موسی و هارون گفت تا با فرعون در کنار رود نیل دیدار کنند. فرمان خدا دوباره داده شد. اگر فرعون   •

رسپیچی می کرد، رود نیل تبدیل به خون می شد و هیچ آب سامل و متیزی منی بود و متامی ماهیان می مردند. فرعون 

گوش شنوا نداشت. کتاب مقدس می گوید که ا بازگشته و به خانه خود رفت. رفتار فرعون را توضیح دهید – چه کلامتی 

رفتار و صفات او را توصیف می کند؟ توضیح بدهید که کتاب مقدس او را به عنوان سنگ دل توصیف می کند. )خروج 

)١۹-١۴ :٧

از این رو متامی مریان متامی اطراف رود را برای آب رشب حفر کردند، بخاطر اینکه منی توانستند از آب رود بنوشند.   •

این اولین بال بود که برای هفت روز بطول کشید. )خروج ٧: ٢۴-٢۵(

موسی و هارون دقیقاً آنچه را که خدا به آنان گفته بود انجام دادند، و از متامی جزئیات اطاعت کردند. این چیزی است   •

که همه باید کوشش کنیم تا انجام دهیم. کتاب مقدس می گوید که خدا از اطاعت و حرف شنوی ما محظوظ می شود! 

فرعون از خدا نافرمانی کرد و از گوش دادن به او امتناع ورزید و همیشه به مجازاتی دهشتناک ختم شد. چیزهایی را که 

خدا به ما فرمان داده تا در زندگی روزانه خود به آن عمل کنیم را بحث کنید.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی نزد فرعون می رود، موسی و بال، قسمت اول « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی خروج ٧: ١۶ را در جائی که رضوری است تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را برای مرور داستان از بچه ها بپرسید.

وعده ای که خدا به موسی و هارون داد چه بود؟  •

اولین معجزه ای که هارون انجام داد چه بود؟  •

اول بال در رود نیل چه بود؟  •

مریان برای هفت روز چه چیزی نداشتند؟  •

چه چیزهایی را خدا به ما فرمان می دهد تا برای زندگی روزانه خود انجام بدهیم؟  •

10B داستان ۱

موسی و بالی اول – این داستان، اطاعت از خدا.
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می آموزیم که:

امتناع فرعون و مریان از اطاعت از خدا به مجازات منتهی می شد.  •

خدا منی تواند از گناه چشم پوشی کند ولی راه نجات را آماده می سازد.  •

آیه کلیدی: خروج ١٢: ١۳

کالم منتخب: خروج ١١: ١-١۰و ١٢: ١-١۳

معرفی کنید 

بحث کنید که ما در بعضی موقعیت ها چگونه محافظت می شویم. مثال هایی را انتخاب کنید که بچه ها می توانند آن 

را درک کنند. برای منونه کرم آفتاب برای محافظت از پوست. داشن پاسپورت که اجازه می دهد تا از یک کشور به کشور 

دیگری سفر کنیم بدون واهمه از اینکه دستگیر بشویم. واکسن را از بیامر شدن پیشگیری می کند. در داستان امروز، ما 

خواهیم آموخت که خدا چگونه به بنی ارسائیل نشانه خاصی داد تا اطمینان حاصل کنند که از مجازات او ایمن خواهند 

ماند.

تعلیم دهید

تا اینجا ۹ بال اتفاق افتاده ولی هربار فرعون اجازه نداد تا بروند. خدا قلب فرعون را سخت کرده بود تا اینکه فرعون   •

تشخیص داد که چقدر خدا عظیم است.

خدا اینک به موسی گفته بود که هرگز منی خواهد تا او را دوباره ببیند. )خروج ١۰: ٢٧-٢۹(. ولی خدا به موسی توضیح   •

داده بود که آخرین بال چه خواهد بود. مجازات بسیار سختی در انتظار متامی خانواده ها خواهد بود، پرس ارشد هر 

خانواده می مرد. )خروج ١١: ۴-۶(. ولی فرعون این را باور نکرد که خدا بتواند یا بخواهد که چنین مجازات دهشتناکی 

را بیاورد. )خروج ١١: ١۰(

ما باید بیاموزیم که هر چه که خدا در کتاب مقدس گفته حقیقت است و متامی وعده های او اتفاق خواهد افتاد.    •

آنگاه خدا به موسی توضیح داد تا بنی ارسائیل آماده شده تا مر را ترک کنند. هر خانواده ای باید برای را قربانی می   •

کرد. مقداری از خون باید در چارچوب درب خانه ها مالیده می شد تا نشان بدهد که خانه متعلق به بنی ارسائیل 

است. بعد باید غذای مخصوصی از کباب بره درست می شد، به همراه نان فطیر و سبزیجات تلخ مزه. آنان باید غذا را 

رسیع می خوردند و لباس های خود را پوشیده تا به زودی حرکت کنند. خدا توضیح داده بود که هنگامی که ذکور ارشد 

خانواده های مریان کشته شوند، بنی ارسائیل اگر خون را بر چارچوب خانه های خود مالیده باشند در امان خواهند 

بود )خروج ١٢: ١٢-١۳(. هیجان و انتظاری را که در واقع آنان رسانجام در رشف ترک هستند و چطور بنی ارسائیل به 

دستورات دقیقاً عمل کردند را رشح بدهید. ارزش و اهمیت خون برای بنی ارسائیل را رشح بدهید و اینکه چطور  تنها 

محافظ آنان بود.

همیشه برای ما آسان نیست تا راه های خدا را درک کنیم، ولی می توانیم مطمنئ باشیم که او همیشه بهرتین راه ها را   •

می داند. بنی ارسائیل چگونه در امان ماندند؟ به هامن طریق هر کسی که ایامن داشته باشد که عیسی مسیح  بر روی 

صلیب مرد تا ما را از مجازاتی که بخاطر گناه در پیش رویامن است نجات بخشد.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی و بال، قسمت دوم « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی خروج ١٢: ١۳ را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را برای مرور داستان از بچه ها بپرسید.

کلمه دیگری که می تواند به عنوان مجازات خدا استفاده شود چیست؟  •

مجازات نهایی برای فرعون چه بود؟  •

بنی ارسائیل باید چه می کردند تا از مجازات در امان می ماندند؟  •

آنان چه باید می خوردند و چگونه باید آن را می خوردند؟  •

عیسی مسیح نجات را چگونه برای ما ممکن ساخت؟ )رومیان ۵: ۸(  •

10B داستان ۲

موسی و ده بال – این داستان، نقشه خدا برای نجات عربانیان.
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می آموزیم که:

خدا بنی ارسائیل را نجات داد هامنگونه که وعده داده بود و به موسی از بوته مشتعل گفته بود.  •

کتاب مقدس اغلب به این واقعه به عنوان عظیم ترین منونه قدرت خدا اشاره می کند.  •

آیه کلیدی: خروج ١۴: ۳۰

کالم منتخب: خروج ١٢: ۳١-۳۹ و ١۴: ١-۳١

معرفی کنید 

در باره چیزهایی که انجام آن برای ما غیرممکن است بیندیشید. پرواز بدون هواپیام، عبور از دریا بدون قایق، پیدا کردن 

مسیر در بیابان بدون قطب منا و غیره. هرچند که خیلی چیزها برای انسان ها غیر ممکن است ولی برای خدا ممکن است. او 

در این داستان یکی از بزرگرتین منایش های قدرت خود را که در کتاب مقدس ثبت شده است را نشان می دهد.

تعلیم دهید

در خالل شب وقتی که متامی نخست زادگان ذکور مری مردند، فرعون به دنبال موسی و هارون فرستاد. پس از متامی   •

بالهای پیشین فرعون چه واکنشی نشان داد؟ رشح بدهید که چرا این بار فرق داشت – او به آنان گفت تا همه مردم به 

همراه گله هایشان مر را ترک کنند. )خروج ١٢: ۳١-۳٢(. مریان نیز آنان را تشویق کردند تا بروند بخاطر اینکه می 

ترسیدند که اگر بنی ارسائیل مبانند همگی آنها مبیرند. خداوند مریان را تحت تاثیر قرار داد تا طال و نقره و لباس به 

بنی ارسائیل پیشکش کنند. )خروج ١٢: ۳۵-۳۶(. در کل جمعیت آنان بالغ بر بیش از ششصد هزار مرد و همچنین زنان و 

بچه ها را شا مل می شد. بچه های بزرگرت می توانند تعداد جمعیت مشابه را با تعداد شهرهای مشابه مقایسه کنند.

رسانجام فرعون از خدا اطاعت کرد! او می توانست از این همه مصیبت اجتناب کند چنانچه در هامن ابتدا از حکم خدا   •

پیروی می کرد. دوباره بر اهمیت اطاعت از والدین، معلامن، و از همه مهم تر از خدا تاکید کنید!

بنی ارسائیل توسط موسی هدایت شد تا به سمت دریای رسخ حرکت کنند. احساسات آنان را بررسی کنید. ولی این   •

آخرین باری نبود که آنان فرعون را می دیدند! دوباره خدا دل فرعون را سخت کرد و او همچنان باید می آموخت که 

خدا چقدر عظیم است! فرعون بطور ناگهان متوجه شد که متامی بّناهای خود را از دست داده است، و تصمیم گرفت تا 

آنان را با 600 اّرابه تعقیب کند. )خروج ١۴: ۳-٧(

بنی ارسائیل به تله افتاده بود! فرعون پشت رس آنان بود و دریای رسخ در مقابل آنان بود. فکر می کنید که آنان چه   •

حسی داشتند؟ اضطراب آنان را رشح بدهید و بگوئید که آنان چگونه موسی را رسزنش کردند. ولی موسی به آنان گفت 

تا پابرجا و محکم بایستند و رهایی و نجاتی را که خدا برای آنان به ارمغان بیاورند ببینند! )خروج ١٤: ١٠-١٤(

خداوند به موسی گفت تا عصای خود را بر روی دریا بر افرازد. به محض اینکه موسی اطاعت کرد، مسیری خشک بطور   •

معجزه آمیز در وسط دریای رسخ پدیدار شد تا همه بنی ارسائیل بتوانند در میان آن زمین خشک عبور کنند.

توضیح بدهید که وقتی مرصیان تالش کردند تا آنان را دنبال کنند چه اتفاقی افتاد. موسی دوباره عصای خود را بر   •

افراشت و آب ها به جای خود بازگشت. کتاب مقدس می گوید که متامی سپاهیان فرعون در آب غرق شدند و هیچ کس 

نتوانست نجات پیدا کند. )خروج ١٤: ٢٨(. اگر یک بنی ارسائیلی بودید در باره خدا چه فکر می کردید؟ واکنش آنان را به 

قدرت عظیم خدا رشح بدهید – آنان از خدا ترسیدند )توضیح بدهید( و به او و به موسی اعتامد کردند. )خروج ١٤: ۳١(

می توانیم بیاموزیم که ما همیشه می توانیم به خدا اعتامد کنیم بخاطر اینکه قدرت او عظیم است. مانند بنی ارسائیل،   •

ما هم باید به او اعتامد کنیم، آنگاه می توانیم بگوئیم، » خدا مرا نجات داد! «.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی و بالها، قسمت دوم و موسی: عبور از دریای رسخ « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی خروج ١٤: ۳٠ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید  •

بخاطر بسپارید

سواالت زیر را برای مرور داستان از بچه ها بپرسید.

چرا فرعون تصمیم گرفت که اجازه بدهد تا بنی ارسائیل برود؟  •

مریان به آنان چه دادند؟  •

چرا فرعون تصمیم گرفت تا آنان را تعقیب کند؟  •

چرا بنی ارسائیل مضطرب شدند؟  •

خدا به موسی چه گفت تا بتواند آنان را نجات دهد؟  •

چه اتفاقی بر رس سپاهیان مری افتاد؟  •

وقتی بنی ارسائیل دید که چه اتفاقی افتاد چه کرد؟  •

10B داستان 3

موسی و فرار از مرص – این داستان، قدرت شگفت انگیز خدا.
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می آموزیم که:

بنی ارسائیل برای متامی آزادی و امنیتی که برایشان فراهم کرده بود سپاسگزار خدا بودند.  •

همه ما باید متوقف شویم، به عقب نگاه کنیم و خدا را بخاطر کارهایی که در زندگی ما انجام داده شکر کنیم.   •

آیه کلیدی: مزامیر ١٠٦: ١

کالم منتخب: خروج ١۵: ١-٢٢

معرفی کنید 

از نشان هایی استفاده کنید تا برخی چیزهای شگفت انگیزی را بیاد بیاورید که در ایام کتاب مقدسی اتفاق افتاد. مانند 

دانیال که در کنام شیران نجات یافت، داود، جلیات غول پیکر را کشت و غیره، از جمله عبور از دریای رسخ در داستان هفته 

قبل. وقایع گاهشامر کتاب مقدس را چنانچه:  دارید تعین کنید. توضیح بدهید که در هر یک از این ها، شخصیت های کتاب 

مقدس جایگزینی نداشتند بلکه به قدرت مطلق خدا تکیه داشتند. خواهیم یافت که بنی ارسائیل بعد از اینکه خدا آنان 

را نجات داد چه کردند و همچنین به این فکر کنید که چطور باید برای آنچه که او برای ما انجام داده است واکنش نشان 

دهیم.

تعلیم دهید

باالخره بنی ارسائیل از بردگی آزاد شد و دشمنانشان همگی غرق شدند. رشح بدهید که آنان چه احساسی داشته اند.   •

آنان می دانستند که این خدا بود که آنان را نجات داد و آنان خیلی سپاسگزار بودند و می خواستند تا خدا را بخاطر 

آنچه که برایشان انجام داده بود حمد و سپاس گویند. )خروج ١۵: ١(. آنان متوجه شدند که چقدر خدا بزرگ است و 

بخاطر عظمت او رسود خواندند بخاطر اینکه می دانستند که هیچ خدایی نیست که چنین قدرتی داشته باشد. )خروج 

١۵: ١١(. آنان با جزئیات درباره متامی آنچه که برایشان انجام داده بود رسود خواندند.

بچه ها باید درک کنند که خدا چقدر بزرگ است و چطور می توانیم آن را در آفرینش در اطراف ببینیم، در تدارکی که   •

برای متامی نیازهای ما هر روزه دیده و همچنین بخاطر محبتی که نسبت به ما دارد پرسش را فرستاد تا برای ما بر روی 

صلیب مبیرد. 

بنی ارسائیل فقط درباره خدا رسود نخواندند، آنان رابطه نزدیکرتی با او داشتند بنابر این او را » خدای من «، » قوت من   •

«، » نجات من « خواندند. )خروج ١۵: ٢(.

بچه ها می توانند به چالش کشیده شوند که آیا خدا را می شناسند یا مسیح را به عنوان منجی شخصی خود می دانند یا   •

نه.

بنی ارسائیل فقط در باره زمان حارض فکر منی کردند، آنان می دانستند که می توانند به او برای نربدهای آینده با   •

دشمنانشان در مسیر رسزمین موعود اتکا و اعتامد کنند. می توانیم بیاموزیم که خداوند هرگز تغییر منی کند و می 

توانیم به او اعتامد کنیم نه تنها برای امروز بلکه برای آینده. 

مریم، خواهر هارون، رهربی رقص و آواز تعدادی از زنان را به عهده داشت. آنان چنان به هیجان آمده بودند که بخاطر   •

آنچه که خدا برایشان انجام داده بود به جشن و پایکوبی پرداختند. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » عبور از دریای رسخ « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی مزامیر ١٠٦: ١ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. این آیه یادآوری می کند که باید از خدا 

سپاگزاری کنیم. از این رو باید بچه ها تشویق شوند تا برای کارهایی که خدا برایشان انجام داده دعای شکرگزاری برگزار کنند.

بخاطر بسپارید

از بچه ها سواالت زیر را به منظور مرور داستان یا آزمون کوتاه بپرسید که بر اساس 10B می باشد.

وقتی که بنی ارسائیل خود را آزاد دید چه کرد؟  •

آنان خدا را در رسود خود چگونه توصیف کردند؟  •

چطور می دانید که بنی ارسائیل برای آینده توکل به خدا کرد؟  •

چه کسی زنان در در پایکوبی و جشن رهربی کرد؟  •

چرا فکر می کنید که بنی ارسائیل از ترس و اضطراب به رسود و شکرگزاری تغییر منود؟  •

10B داستان ۴

موسی و بنی ارسائیل از خدا تشکر کردند – این داستان در باره شکرگزاری از خداست
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11B داستان ۱

خدا غذا می دهد - این داستان: غذا برای قوم بنی ارسائیل غذا تهیه می کند.

می آموزیم که:

خدا برای بنی ارسائیل برای مدت چهل سال در بیابان غذا تدارک دید.  •

عیسی مسیح » نان حیات « است و به نیازهای ما رسیدگی می کند.   •

آیه کلیدی: یوحنا ٦: ۳۵

کالم منتخب: خروج ١٦: ١-۳٢

معرفی کنید 

بطور خالصه آنچه در داستان های ۹B و 10B اتفاق افتاد را برای بچه ها یادآوری کنید. خدا به بنی ارسائیل قدرت خود را در 

نجات آنان از مر نشان داده بود و حال وعده داد تا آنان را به رسزمینی جدید هدایت کند. مدتی طوالنی در مسیر نبودند 

که مردم به موسی رشوع به ناله و شکایت کردند که گرسنه اند! توشه غذایی آنان متام شده بود و به بازگشن به مر و 

متامی غذاهایی که از آن لذت می بردند می اندیشیدند. )خروج ١٦: ٢-۳(. هم اینک آنان فراموش کرده بودند که خدا همه 

چیز را تحت کنرتل دارد و خدا از متامی نیازهای آنان برای سفر آگاه بود.

 می توانید به بچه ها یادآوری کنید که این طرز رفتار اشتباه بود. خدا از ما می خواهد تا نسبت به او قدردان باشیم.

تعلیم دهید

با اینکه مردم از اعتامد به خدا قصور ورزیدند، او به آنان نشان داد که همچنان دلسوز  و مراقب آنهاست. خدا برنامه   •

ای داشت تا اطمینان حاصل شود که همیشه توشه و غذا داشته باشند. او از آسامن نان خواهد فرستاد و آنان باید هر 

روز صبح آن را جمع آوری می کردند. در روز ششم هفته آنان باید دو برابر جمع آوری می کردند تا برای روز سبت )که 

روز مخصوص خدا بود( غذای کافی داشته باشند. هر شامگاه می توانستند گوشت بخورند. )خروج ١٦: ٤-١٢(.

تصور کنید که بنی ارسائیل هر روز صبح از چادرهایشان بیرون آمده و واکنش آنان را به آنچه که می یافتند نشان   •

بدهید. موسی رشح داد که این نانی است که خدا برای آنان ارزانی داشته است. هرکسی باید به اندازه کافی برای 

اهل خانواده خود در چادر غذا جمع آوری می کرد. هیچ کس نباید بیش از این برای روز بعد نگهداری کند. به هر 

حال بعضی از مردم سعی می کردند تا ذخیره کنند ولی روز بعد خراب شده بود. )خروج ١٦: ١۵-٢٠(. در عوض اینکه 

بخواهیم کاری را بر وفق دل خودمان انجام بدهیم، باید آنچه را که خدا گفته است به دقت انجام بدهیم. 

مردم نان فرستاده شده از آسامن را » منا « می نامیدند. مزه آن مانند عسل بود! خدا تا زمانی که سفر به طول انجامید   •

منا را برای بنی ارسائیل ارزانی داشت. خدا حتی بیش از این برای آنان گواهی فرستاده بود که او خدای آنان است و از 

آنان مراقبت خواهد منود. )خروج ١٦: ۳١( 

در داستان ما، بنی ارسائیل مجبور بود تا منا را جمع آوری و بخورد تا گرسنگی آنان رفع بشود. منای روزانه آنان را در   •

بیابان زنده نگاه داشته بود ولی آنان همیشه بیشرت منا می خواستند. رسانجام آنان مردند.

سال های سال بعد، عیسی از آسامن آمد تا برای گناهان ما مبیرد. او خود را » نان حیات نامید «. اگر عیسی مسیح را   •

بپذیریم که نان حیات است، او به ما حیات ابدی خواهد بخشید – حیاتی که در اینجا از آن بهره برده و نیز در آسامن 

نیز از آن بهره مند خواهیم شد . منای آسامنی معجزه شگفت انگیزی  برای بنی ارسائیل بود ولی با پذیرش عیسی مسیح 

می توانیم چیزی بسیار عظیمرت دریافت کنیم. )می توانید این تعلیم را واضح تر کنید و اطالعات در باره منا و نان حیات 

را در دو ستون روی تخته یا کاغذ بنویسید(

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی و چگونه خدا در بیابان غذا تهیه کرد « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی یوحنا ٦: ۳۵ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و رشح بدهید. چیزی را که در باال بیان شده است را تقویت 

کنید.

بخاطر بسپارید

از این سواالت برای یک آزمون کوتاه استفاده کنید.

آنان به چه کسی شکایت کردند؟ چرا مردم غر می زدند؟•   •

آنان در عوض شکایت و غر زدن باید چه می کردند؟  •

در چند روز از هفته منا بر روی زمین پدیدار می شد؟  •

آنان در هر غروب چه می یافتند؟  •

آنان برای چه مدت منا جمع آوری می کردند؟  •

عیسی از چه نامی برای خود استفاده کرد؟  •

به چه طریقی عیسی عظیم تر از منا می باشد؟  •
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می آموزیم که:

خدا زمانی که بنی ارسائیل به او وابسته بودند به آنان کمک کرد.  •

خدا می خواهد تا نزد او دعا کنیم تا بتوانیم در زندگی خود پیروز باشیم.  •

آیه کلیدی: خروج ١٧: ١۵

کالم منتخب: خروج ١٧: ٨-١۵

معرفی کنید 

بنی ارسائیل به زودی با مشکل دیگری روبرو شد. یک سپاه دشمن به نام عاملیقی ها رشوع به حمله کرد. )خروج ١٧: ٨(

از سواالت زیر استفاده کنید تا بچه ها را در باره وضعیت پیش آمده به فکر کردن تشویق کنید:

بنی ارسائیل باید چه کار می کرد؟ )مقابله می کرد(  •

آیا آنان قبالً جنگیده بودند؟ به بچه ها یادآوری کنید که آنان در مرص برده بودند و نه رسباز.  •

آنان چه احساس کردند؟  •

آیا آنان می توانستند بر روی کمک خدا حساب کنند؟ به بچه ها یادآوری کنید که خدا آنان را از مرص بیرون آورد تا به   •

رسزمینی جدید بربد. او به قول خود عمل خواهد کرد. 

تعلیم دهید

موسی رهربی خردمند بود و می دانست که چکار بکند. او از دستیار خود یوشع خواست تا سپاهی تشکیل بدهد. موسی   •

می دانست که سپاه به کمک خدا نیاز خواهد داشت بنابراین با هارون و حور به باالی تپه رفت تا مرف به میدان نربد 

باشد. موسی عصای خود را بلند کرد )چوب بلندی که او زمانی برای چوپانی از آن استفاده می کرد( و آن را با دو دست 

بر باالی رس خود گرفت. توضیح بدهید که این کار به معنی نشان دادن این بود که بنی ارسائیل به خدا توکل دارد تا به 

آنان در پیروزی کمک کند. )خروج ١٧: ۹(.  

تا زمانی که موسی چنین می کرد، بنی ارسائیل در جنگ غالب بود. از بچه ها بخواهید تا دو دست خود را بر روی رس   •

خود بگیرند. فکر می کنید که اگر دستان خود را برای مدت طوالنی باال نگه دارید چه اتفاقی می افتد؟ طولی نکشید که 

دستان موسی خسته شد و برای اسرتاحت دستان خود را پائین آورد. آنگاه دشمن رشوع به غلبه کرد. از بچه ها بخواهید 

تا پیشنهاد کنند که هارون و حور چطور می توانند به موسی کمک کنند و بعد دقیقاً مشخص کنید که آنان چه کردند. 

بعد موسی توانست دستان خود را باال نگاه دارد تا اینکه غروب شد و در آن زمان بنی ارسائیل فاتح نربد شدند. موسی 

برای تشکر از خدا بخاطر پیروزی که به آنان ارزانی داشته بود با سنگ مذبحی ساخت و آن را » خداوند پرچم من است 

« نامید. توضیح بدهید که موسی می خواست تا متامی متجید و تکریم پیروزی از آن خدا باشد. )خروج ١٧: ١٠-١٣، ١۵(.

فکر می کنید که چه کسی مهمرتین بخش از پیروزی در نربد بود؟ یوشع و رسبازان منی توانستند در این نربد پیروز   •

بشوند اگر موسی دستان خود را بسوی خدا بر منی افراشت و به  او توکل منی کرد. اگر به عیسی مسیح به عنوان منجی 

خود ایامن داریم، دشمنی نیز به نام شیطان داریم. او می خواهد تا هراس داشته باشیم و خوشی را از زندگی ما دور 

کند. چه کسی قدرمتندتر است، عیسی مسیح یا شیطان؟ بخاطر اینکه عیسی قدرمتندتر است، ما می توانیم پیروزی 

داشته باشیم. ما باید همیشه و همه وقت به او تکیه کنیم. 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » بنی ارسائیل درگیر مبارزه با عاملیقی هاست در حالی که موسی دعا می کند « را منایش 

بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی خروج ١٧: ١۵ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

بچه ها می توانند یک پرچم تزئین شده درست کنند و روی آن بنویسند » خداوند پرچم من است «. از سواالت زیر می 

توانید برای یک آزمون کوتاه استفاده کنید:

چه کسی رهرب سپاه بنی ارسائیل بود؟  •

موسی به کجا رفت؟  •

چه کسی به همراه موسی رفت؟  •

وقتی که موسی دستان خود را باالی رس می گرفت چه اتفاقی می افتاد؟  •

موسی تا چه زمانی دستان خود را باالی رس گرفت؟  •

چه کسی پیروزی را عطا کرد؟  •

11B داستان ۲

خدا پیروزی می بخشد – این داستان، خدا به کسانی که به او اعتامد کنند کمک می کند.
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می آموزیم که:

خدا مقدس است.  •

ما قادر نیستیم تا احکام را نگاه داریم.  •

آیه کلیدی: خروج ٢٠: ١ یا رومیان ٣: ٢٣

کالم منتخب: خروج ١۹-٢٠

معرفی کنید 

درباره چارچوب قوانین و مقررات خانه یا مدرسه حرف بزنید. این مقررات برای چه هستند؟ چرا مقررات داریم؟ آیا رعایت 

قوانین و مقررات ساده است؟

در درس امروز در باره اینکه خدا چگونه قوانین خود را به بنی ارسائیل ارزانی منود خواهیم آموخت.

تعلیم دهید

بنی ارسائیل به کنار کوه بزرگی به نام سینا رسید و اردو زد. خدا به موسی توضیح داد که او از طریق ابری غلیظ بر باالی   •

کوه خواهد آمد. خدا به موسی توضیح داد تا سنگ های نشانی در پائین دامنه کوه بگذارد تا هیچ یک از مردم از آنجا 

باالتر نرود. با اینکه مردم خود را تطهیر و آماده کرده بودند، گناه آنان اجازه منی داد تا به خدا نزدیک بشوند. )خروج 

)١: ١-١٤۹

سه روز بعد مردم در پای کوه ایستاده بودند. دود از کوه بیرون آمد و کوه لرزید. توضیح بدهید که این نشان می داد   •

که خدا چقدر قدرمتند است. بازتاب دهید که مردم جه احساسی کرده بودند. آنگاه خدا موسی را فرا خواند تا برای 

بار دوم به باال برود  و به موسی هشدار داد تا مردم در پائین مبانند. )خروج ١۹: ١٦-٢٢(. توضیح بدهید که مردم منی 

توانستند به خدا نزدیک شوند بخاطر اینکه او مقدس است )بری از گناه( ولی آنان در زندگی خود گناه ورزیده اند. 

امروز گناه همچنان ما را از خدا جدا نگاه داشته است مگر اینکه گناهان ما آمرزیده شود.

بعداً موسی ده فرمان را از خدا دریافت منود، که بر روی دو لوح سنگی بزرگ نوشته شده بود. فرمان ها، قوانین و   •

مقررات خدا بودند برای مردم واضح کرده بود که خدا چطور از آنان انتظار دارد تا رفتار کنند. آنان باید خدا را بیش از 

هر کس دیگری دوست داشته باشند و همچنین باید یکدیگر را دوست داشته باشند. برای بچه های سطح ٢ خواندن آنها 

مناسب خواهد بود و هر یک از آنها را بطور خالصه توضیح بدهید. به آنها کمک کنید تا درک کنند که ما از اطاعت از 

آن احکام قصور ورزیده ایم! )خروج ٢٠(

غمگینانه بود که بنی ارسائیل نتوانست احکام خدا را رعایت کند، ما نیز به همین گونه. همه ما از انتظارات خدا   •

کوتاهی کرده ایم. ما گناهکاریم. عیسی مسیح تنها شخصی است که بر روی زمین زندگی کاملی داشتو برای همین است 

که او می تواند منجی ما باشد. او مرد تا مجازات گناهان ما را بر دارد تا خدا بتواند ما را ببخشد. بعد 

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی بر روی کوه سینا ده فرمان را دریافت می کند « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی خروج ٢٠: ١ یا رومیان ٣: ٢٣ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

برای آزمون کوتاه می توانید بر روی احکام مترکز کنید هامنطور که در درس سطح ٢ نوشته شده است. چنانچه ممکن است 

آنان را بر روی تخته یا چارت دیواری نوشته تا همزمان بچه ها بتوانند آنان شنیده و بخوانند. پس از اینکه آنها را خواندید، 

هر یک از احکام را با لغت های جا افتاده بر روی تخته بنویسید و از بچه ها بخواهید تا جاهای خالی را پر کنند. مانند: تو 

را ________ دیگر غیر از ________  نباشد. اگر فردی لغت جا افتاده را بداند آنگاه یک امتیاز می گیرد. 

11B داستان 3

خدا احکام را عطا می کند – این داستان، قوانین و مقررات خدا.
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می آموزیم که:

خدا راهی برای بنی ارسائیل فراهم ساخته بود تا از مجازاتی که شایسته آن بودند بگریزند.  •

خدا راهی برای نجات ما فراهم آورده است.   •

آیه کلیدی: یوحنا ٣: ١٤

کالم منتخب: اعداد ٢١: ٤-۹

معرفی کنید 

گاهی اوقات ما اشتباه مشابه را تکرار می کنیم! می توانید بیاد بیاورید که بنی ارسائیل چه کرد وقتی که غذایی را که از مر 

به همراه آورده بودند متام شد؟ آری، آنان غر زدند و شکایت کردند! و داستان امروز دوباره در باره غر زدن و شکایت کردن 

است! بیایید تا بیایم که چرا چنین کردند. 

یا در باره خطر نیش مار صحبت کنید، که نیاز است تا به بیامرستان رفته و پادزهر نزریق کنیم. در درس امروز خدا درمان 

خیلی متفاوتی برای کسانی که از مار نیش خورده اند دارد.

تعلیم دهید

متاسفانه، بنی ارسائیل بر علیه موسی و خدا گفته بودند که زندگی در مر بهرت بود و از منایی که خدا برای آنان تهیه   •

کرده بود ابراز انزجار کردند. چقدر آنان ناسپاس بودند! )اعداد ٢١: ۵(

در این زمان خدا از مردم خشمگین شد و تصمیم گرفت تا آنان را مجازات کند. طولی نکشید که مارهای سمی به ارودی   •

آنان حمله ور شدند. چه اتفاقی برای مردم افتاد؟ آری، مردم نیش خوردند و خیلی از آنان مردند. مردم بدون شک 

فهمیدند که این بخاطر خطای آنان است. آنان نزد موسی آمده و گفتند که گناه ورزیده اند و از او خواستند تا نزد خدا 

دعا کرده تا مار ها دور شوند. )اعداد ٢١: ٦-٧(. به بچه ها کمک کنید تا تشخیص بدهند که وقتی کار خطایی کردند 

رفتار خود را رسیعاً اصالح کنند. 

پس از اینکه موسی نزد خدا دعا کرد، خدا به موسی گفت تا کار عجیبی انجام بدهد. او باید یک مار برنجی بسازد و   •

آن را بر روی یک پایه چوبی در اردوگاه بگذارد. هر کسی که باور می کرد که خدا چنین کرده نجات می یافت. چه راه 

ساده ای برای فرار از مرگ! )اعداد ٢١: ٨-۹(. )اگر از ایده دوم در مقدمه استفاده کرده اید، آنان را مقایسه کنید(. آیا 

فکر می کنید که بنی ارسائیل از دستورات خدا اطاعت کرد؟ چرا؟ تاکید کنید که این تنها راه برای زنده ماندن بود – هیچ 

کار دیگری برای نجات آنان امکان پذیر نبود! 

سال ها بعد وقتی که عیسی بر روی زمین بود، او از این داستان برای تعلیم یک درس مهم استفاده کرد. ما مانند بنی   •

ارسائیل هستیم بخاطر اینکه بر ضد خدا گناه ورزیده ایم و مجازات خواهیم شد. ولی خدا راهی را برای ما تدارک دیده 

تا از مجازات گناه بگریزیم. عیسی توضیح داد که او نیز »برافراشته خواهد شد«،  وقتی که برای گناهان ما مبیرد. وقتی 

که به آنچه که عیسی برای ما انجام داد توکل و اعتامد کنیم، خدا ما را نجات داده و حیات ابدی را به ما ارزانی خواهد 

کرد. تاکید کنید که تنها از طریق عیسی می توانیم نجات یابیم.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » موسی و مار برنجی « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

یاد بگیرید
آیه کلیدی یوحنا ٣: ١٤ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. اشاره کنید که اینها کالم عیسی هستند. او 

توضیح داد که چطور او توانست ما را نجات بدهد زمانی که او بر روی صلیب بر افراشته شود. 

بخاطر بسپارید

یک گروه کوچک از بچه ها می توانند کالژی از یک مار برنجی درست کنند که بر روی یک پایه است و گروه دیگر می تواند 

یک صلیب درست کند. آیه می تواند بصورت تزین شده منایش داده شود. 

یا می توانید یک آزمون کوتاه بر اساس داستان های 11B برگزار کنید.

سواالت اضافی بر اساس 11B می توانند شامل سوال های زیر بشوند:

در این زمان بنی ارسائیل از چه شکایت کرد؟  •

خدا آنان را چگونه مجازات کرد؟  •

مردم برای شفا از نیش مار مجبور بودند تا چه کاری کنند؟  •

ما از مجازات گناه چه کاری می توانیم انجام بدهیم؟  •

11B داستان ۴

خدا رستگار می کند – این داستان، راه خدا برای نجات مردم از مرگ.
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می آموزیم که:

عیسی یعنی نجات دهنده.  •

مانند یوسف، همیشه باید از خدا حرف شنوی و از او اطاعت کنیم.  •

آیه کلیدی: متی ١: ٢١

کالم منتخب: متی ١: ١٨-٢۵

معرفی کنید 

درباره اسامی حرف بزنید – از بچه های بپرسید که آیا معنی اسم خود را می دانند یا چرا این اسم را بر روی آنان گذاشته اند.

توضیح بدهید که امروز بچه ها در باره بچه ای خیلی ویژه در کتاب مقدس خواهند آموخت که نام خیلی مخصوصی بر او 

گذاشته شد. 

تعلیم دهید

یوسف و مریم برنامه ازدواج داشتند، ولی یک روز مریم به یوسف گفت که او حامله است و انتظار بچه ای دارد.   •

یوسف می دانست که او پدر بچه نیست بنابراین تصمیم گرفت تا با او ازدواج نکند. )متی ١: ١٨-١۹(

یک شب یوسف رویایی دید. فرشته ای در رویا به او ظاهر شد و با یوسف سخن گفت. فرشته به او گفت، » ای یوسف   •

پرس داود، از گرفن زن خویش مریم مرتس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، از روح القدس است « )متی ١: ٢٠(. به 

بچه ها توضیح بدهید که این به این معنی است که بچه پرس خدا خواهد بود.  

فرشته به موسی گفت که او نام بچه را »عیسی« خواهد نامید زیرا او مردم را از گناهانشان نجات خواهد داد. )متی ١:   •

٢١(. توضیح بدهید که عیسی یعنی » منجی «. رشح بدهید که نجات دهنده چیست )در هر روز از زندگی، همچون 

فردی که در خطر غرق شدن است و به یک نجات دهنده و یا غریق نجات نیاز دارد. از بچه ها بپرسید که چرا به نجات 

دهنده نیاز داریم )برای مثال: بخاطر اینکه گناه کرده ایم(. از بچه ها بپرسید که عیسی چه کرد تا توانست نجات دهنده 

ما بشود. )برای مثال: او از آسامن آمد و برای ما بر روی صلیب مرد(.

وقتی یوسف از خواب بیدار شد، هامنطور که به او گفته شده بود عمل کرد و با مریم ازدواج کرد. مدتی بعد بچه بدنیا   •

آمد و یوسف نام او را عیسی نهاد. )متی ١: ٢٤-٢۵(. از بچه ها دستورالعمل هایی که به یوسف داده شده بود را بپرسید 

و بحث کنید که چرا باید از آنها پیروی می کرد. توضیح بدهید که چرا مهم است تا از دستورالعمل های کتاب مقدس 

پیروی کنیم. با همدیگر در باره دستورالعمل هایی که خدا به ما داده تا از آنها پیروی کنیم بیندیشید و فهرستی از آن ها 

را بنویسید.

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » فرشته ای به دیدار یوسف می آید « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی متی ١: ٢١ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید. یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

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

یوسف می خواست تا با چه کسی ازدواج کند؟  •

مریم چه خربی را به یوسف داد؟  •

خدا چگونه با یوسف صحبت کرد؟  •

پدر طفل که بود؟  •

چه اسمی بر روی بچه گذاشته می شد؟  •

معنی عیسی چیست؟  •

یوسف پس از اینکه از خواب بیدار شد چه کرد؟  •

به دستورالعملی که خدا به ما داده تا از آن پیروی کنیم بیندیشید.  •

12B داستان ۱

یوسف و فرشته – این داستان، یوسف از خدا اطاعت می کند، حتی زمانی که مشکل بود.
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می آموزیم که:

عیسی پادشاه پادشاهان است.  •

عیسی شایسته پرستش است.  •

آیه کلیدی: متی ٢: ٢

کالم منتخب: متی ٢: ١-٨

معرفی کنید 

از بچه ها بخواهید تا در باره افراد عالی مقام فکر کنند. از آنان فهرستی تهیه کنید. بحث کنید – آیا دوست دارید تا با آن 

افراد مالقات داشته باشید؟ اگر مالقات کرده اید چه گفته اید؟ چه خواهید کرد؟ چگونه با آنان برخورد خواهید کرد؟

به بچه ها بگوئید که در داستان امروز خواهیم آموخت که چند مرد به سفری رفتند تا یکی از مهم ترین افراد جهان را پیدا 

کنند.

تعلیم دهید

ستاره ای جدید در آسامن ظاهر شد. مردان حکیم در مرق زمین می دانستند که این نشانه تولد یک پادشاه است.   •

آنان به اورشلیم سفر کردند تا پادشاه جدید را جستجو کنند. آنان نزد هیرودیس پادشاه رفته و پرسیدند، » کجاست آن 

مولود که پادشاه یهود است زیرا که ستاره او را در مرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم؟ « )متی ٢: ١-٢(. به بچه 

ها توضیح بدهید که پادشاه جدید که قرار بود بدنیا بیاید عیسی بود، پرس خدا و اینکه او بزرگرت از هر پادشاهی خواهد 

بود که تا کنون زیسته است. عیسی پادشاه پادشاهان است. از بچه ها بپرسید که آیا آنان می توانند معنی نام عیسی را 

از درس گذشته به یاد بیاورند. بحث کنید که وقتی که مردان حکیم گفتند که می خواهند تا پادشاه را پرستش کنند به 

چه معنی بود؟ چرا عیسی شایسته عبادت است؟

وقتی که هیرودیس در باره پادشاه جدید شنید خیلی نگران و آشفته شد. او منی خواست تا هیچ کس دیگری جای او را   •

به عنوان پادشاه بگیرد. او تعدادی از مشاوران خود را فرا خواند و از آنان پرسید که پادشاه جدید کجا قرار است بدنیا 

بیاید. آنان کالم را تفتیش کردند و دریافتند که کودک قرار از در شهری به نام بیت لحم بدنیا بیاید. )متی ٢: ۳-٦(

هیرودیس مردان حکیم را فرا خواند و گفت، » آنگاه هیرودیس مجوسیان را در خلوت خوانده، وقت ظهور ستاره را از   •

ایشان تحقیق کرد. پس ایشان را به بیت لحم روانه منوده، گفت، بروید و از احوال آن طفل بتد قیق تفّحص کنید و چون 

یافتید مرا خرب دهید تا من نیز آمده، او را پرستش منایم « )متی ٢: ٧-٨(. توضیح بدهید که هیرودیس واقعاً منی خواست 

تا پادشاه جدید را بپرستد؛ او در واقع می خواست تا او را بکشد. از بچه ها بپرسید که چرا هیرودیس می خواست تا 

پادشاه جدید را بکشد. توضیح بدهید که مردم امروز آنطور که شایسته است با عیسی رفتار منی کنند، ولی خدا از ما می 

خواهد تا عیسی را دوست داشته و پرستش کنیم، هامنگونه که مردان حکیم چنین کردند.    

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » مردان حکیم عیسی را پرستش می کنند « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی متی ٢: ٢  را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

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

چه چیزی در آسامن پدیدار شد؟  •

مردان حکیم از کجا آمده بودند؟  •

آنان به کجا رفتند تا بدنبال پادشاه جدید بگردند؟  •

اسم پادشاهی که با او سخن گفتند چه بود؟  •

هیرودیس پادشاه وقتی که در باره پادشاه جدید شنید چه فکری کرد؟  •

آنان یافتند که پادشاه جدید در کجا متولد خواهد شد؟  •

هیرودیس به مردان حکیم گفت که چکار کنند؟  •

چه کسی بزرگرت از هر پادشاه دیگری است؟  •

12B داستان ۲

هیرودیس و مردان حکیم – این داستان، مردان حکیم تالش می کنند تا عیسی را پیدا کنند.
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می آموزیم که:

مردان حکیم عیسی را پرستیده و به او هدایایی مخصوص دادند بخاطر اینکه او مهم ترین بچه ای بود که به دنیا آمده   •

بود. 

امروز می توانیم عیسی را بپرستیم و بخاطر متام کارهایی که برای ما انجام داده او را شکر کنیم.   •

آیه کلیدی: متی ٢: ١١

کالم منتخب: متی ٢: ۹-١٢

معرفی کنید 

بحث کنید – بهرتین هدیه ای که تا به حال به شام داده شده چه بوده؟ )از بچه ها بخواهید که یک نقاشی از آن ترسیم 

کنند(. اگر برای مالقات یک نوزاد بروید چه هدیه ای برای او می برید؟ به بچه ها توضیح بدهید که امروز درباره هدایایی 

که مردان حکیم دادند صحبت خواهیم کرد.

تعلیم دهید

مردان حکیم هیرودیس را ترک کرده و به راه خود رفتند. آنان دوباره ستاره را دیدند و آنها را به مکانی که عیسی بود   •

هدایت کرد. مردان حکیم خیلی خوشحال و هیجان زده شدند وقتی که ستاره را دیدند. )متی ٢: ۹-١٠(. بحث کنید –  

فکر می کنید که چرا مردان حکیم آنقدر هیجان زده شدند وقتی که ستاره را دیدند؟

مردان حکیم به خانه ای در بیت لحم رسیدند جایی که یوسف، مریم و عیسی در آنجا مانده بودند. آنها به داخل رفته   •

و وقتی که عیسی را دیدند افتاده و او را پرستیدند. آنها به او سه هدیه دادند: طال، کندر و مر دادند. )متی ٢: ١١(. از 

بچه ها بپرسید که آیا این ها مشابه هدایایی هستند که می خواهند به یک نوزاد بدهند. توضیح بدهید که این هدایا 

خیلی گران قیمت بودند و این نوع هدایا فقط به پادشاهان داده می شد. بحث کنید – فکر می کنید که چرا این مردان 

حکیم چنین هدایایی را برای عیسی بردند؟ توضیح بدهید که اگرچه ما منی توانیم مانند چنین هدایایی بدهیم، ولی می 

توانیم برای تشکر از متام کارهایی که برای ما کرده از او تشکر کنیم. 

پس از مدتی، زمان فرا رسیده بود تا مردان حکیم به خانه های خود بازگردند. هیرودیس از آنان خواسته بود تا بازگردند   •

و مکانی را که بچه را یافته بودند به او نشان دهند ولی خدا در رویایی به آنان هشدار داد تا به نزد هیرودیس نروند، 

چس آنان از راه دیگری رهسپار دیار خود شدند. )متی ٢: ١٢(. بحث کنید – فکر می کنید که مردان حکیم در راه 

بازگشت به خانه های خود چه احساسی داشتند؟ فکر می کنید وقتی که به خانه رسیدند به مردم چه گفتند؟

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » مردان حکیم عیسی را پرستش می کنند « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی متی ٢: ١١ را در جائی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

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

مردان حکیم بار دیگر در آسامن چه دیدند؟  •

وقتی که ستاره را دیدند چه احساسی کردند؟  •

ستاره آنان را به کجا هدایت کرد؟  •

چه کسی در خانه بود؟  •

مردان حکیم وقتی عیسی را دیدند چه کردند؟  •

آنان چه تعداد هدیه با خود آورده بودند؟  •

اسم یکی از هدایا را بنویسید.  •

مردان حکیم چگونه فهمیدند که باید از راه دیگری به خانه بروند؟  •

12B داستان 3

مردان حکیم و عیسی – این داستان، مردان حکیم ستاره را دنبال می کنند تا عیسی را بیابند.
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می آموزیم که:

خدا از پرس خود عیسی محافظت کرد.  •

ما باید مانند عیسی، مریم و یوسف خدا را خشنود کنیم.  •

آیه کلیدی: متی ٢: ١۵

کالم منتخب: متی ٢: ١۳-٢۳

معرفی کنید 

از بچه ها بپرسید تا در باره هر خواب یا رویایی که دیده اند گفتگو کنند. به بچه ها یادآوری کنید که در زمان های کتاب 

مقدسی رویا ها معنای خاصی داشتند. از آنان بخواهید تا به شام در باره رویاهایی که آموخته اند تا اینجای داستان بگویند 

)رویای یوسف، رویای مردان حکیم(.

امروز درباره رویای دیگری خواهیم آموخت.

تعلیم دهید

پس از اینکه مردان حکیم رفتند، یوسف رویای دیگری دید. در رویا خدا به یوسف گفت که هیرودیس خشمگین شده   •

که می خواهد تا عیسی را به قتل برساند. خدا به یوسف گفت که باید عیسی و مریم را برداشته و به مر بگریزند تا در 

امان باشند. )متی ٢: ١۳(. بحث کنید-  فکر می کنید زمانی که یوسف این رویا را دید چه احساسی پیدا کرد؟

دوباره، یوسف به آنچه که به او گفته شده بود عمل کرد و خانواده خود را به مر برد. آنان برای مدتی در آنجا ماندند   •

تا اینکه شنیدند که هیرودیس پادشاه مرده است. )متی ٢: ١٤-١۵(. بحث کنید –  فکر می کنید که اگر یوسف به آنچه 

که خدا در رویا به او گفته بود عمل منی کرد چه اتفاقی می افتاد؟ این کار آنقدر مهم بود که یوسف آنچه را که خدا به 

او گفته بود انجام داد. به بچه ها درباره آنچه که کتاب مقدس صدها سال پیش در باره تولد عیسی پیشگوئی کرده بود 

بگوئید. توضیح بدهید که چطور آیه حفظی درباره عیسی در مرص صخن می گوید – خدا می دانست که هیرودیس می 

خواست دست به چه کاری بزند. در هر چه که اتفاق افتاده بود، خدا از پرس خود محافظت کرد. 

وقتی که هیرودیس مرد، یوسف، یوسف و مریم و عیسی بازگشتند تا در شهری به نام نارصه زندگی کنند. )متی ٢: ١۹-  • 

٢۳(. به بچه ها بگوئید که در حالی که عیسی در نارصه بزرگ می شد، همیشه خانواده اش و همسایگان و پدر آسامنی 

خود را خشنود می ساخت. به بچه ها یادآوری کنید که خدا از ما می خواهد تا از او برای فرستادن عیسی که نجات 

دهنده ما باشد تشکر کنیم و از او بخواهیم تا گناهان ما را بیامرزد.  

درس وقت کتاب مقدس را کامل کنید.

منایش بدهید: از وبسایت زیر » فرشته ای یوسف را می بیند « را منایش بدهید. 

www.freebibleimages.org

آیه کلیدی متی ٢: ١۵  را در جایی که رضورت دارد تعلیم داده و توضیح بدهید.یاد بگیرید

بخاطر بسپارید

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

پس از اینکه مردان حکیم رفتند چه اتفاقی برای یوسف افتاد؟  •

خدا به یوسف گفت تا به کجا برود؟  •

چرا او مجبور بود تا به آنجا برود؟  •

یوسف چه کسانی را به همراه خود به مر برد؟  •

آنان چه موقعی به خانه بازگشتند؟  •

آنان برای زندگی به کدام شهر رفتند؟  •

عیسی وقتی در نارصه بزرگ می شد چگونه بود؟  •

برای خشنود کردن خدا چه باید کنیم؟  •

12B داستان ۴

فرار به مرص – این داستان، خدا از پس خود مراقبت می کند
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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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