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

هدف

بــه شــام خدمــت کنیــم تــا بدیگــران خدمــت کنیــد؛ بواســطه تولیــدی کــه کاربــرد جهانــی داشــته؛ بواســطه دروس پیاپــی کتــاب مقــدس کــه تعلیــم کالم 

خــدا را بــرای نســل حــارض و بعــدی قــادر ســازد.

چشم انداز

بــا تســهیل و تــدارک بــرای تولیــد مراجــع آموزشــی کتــاب مقــدس در بســیاری از زبانهــا ؛ بواســطه وســایل ارتباطــی مختلــف ، بــا همیــاری دیگــران کــه 

ارزش هــای اصلــی مــا را بــه مشــارکت بگذارنــد.

اطالعات کلی

خدمات آموزشی کتاب مقدس چه می کند: - 

خدمــات آموزشــی کتــاب مقــدس )خــاک( ، “وقــت کتــاب مقــدس” ، “زندگــی تــازه” و “خوشــه چینــان” را در قالــب دروس کتــاب مقــدس تدویــن و منتــر 

منــوده و از مــدارس پســتی کتــاب مقــدس و نهادهــای مشــابه بــا دروس )خــاک( در بریتانیــا و خــارج بواســطه مالقــات ، شــبکه ســازی ، مشــاوره و آمــوزش 

حامیــت و پشــتیبانی بعمــل مــی آورد. در حــال حــارض )خــاک( بواســطه همیــاری بــا گروههایــی در کشــورهای دیگــر کــه بواســطه ترجمــه ، طراحــی ، 

انتشــارات و توزیــع دروس دخیــل هســتند مشــارکت دارد. دروس بایســتی بطــور رایــگان در دســرس متامــی دانــش آمــوزان قــرار گیــرد. 

دروس وقــت کتــاب مقــدس بــرای اولیــن بــار در جنــوب ایرلنــد و بیــش از ۵۰ ســال پیــش مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.  خدمــات آموزشــی کتــاب مقــدس 

مســئولیت رسدبیــری دروس وقــت کتــاب مقــدس بــه زبــان انگلیســی و همــه زبانهــای خارجــی را بعهــده دارد. دروس وقــت کتــاب مقــدس معمــوال در 

قطــع و ســایز 4A چــاپ میشــود کــه در برخــی نواحــی دانــش آمــوزان را قــادر مــی ســازد تــا هــر چهــار هفتــه دروس را بــرای تصحیــح و منــره گــذاری 

بــه مرکــز مدرســه کتــاب مقــدس عــودت دهنــد. بــا تشــکر از EHC )جنبــش احیــا و بیــداری( در بلفاســت کــه اخیــراً دروس رای بــرای شــش مــاه در ســایز 

۵A بــه چــاپ رســانده انــد کــه اســتفاده آن در کلیســاها و مــدارس بســیار آســانر شــده اســت مخصوصــاً در جاهایــی کــه سیســتم پســتی کارا و مفیــدی 

وجــود نــدارد.   

دروس خــاک منحــر بفــرد هســتند بطوریکــه بــرای مطالعــه در خانــه یــا گــروه )کلیســا / مدرســه( تــدارک دیــده شــده در پــی  یــک ریــز دروس برنامــه 

ریــزی شــده کــه بــه دانــش آمــوزان اجــازه مــی دهــد کــه مطالعــات خــود را قریــب بــه ۲۰ ســال ادامــه دهنــد. پنــج ســطح از دروس بــراب گروههــای 

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

وجــود دارد )صفحــه 4 را ببینیــد(. گروههــای ســنی بــر اســاس تواناییهــا میتوانــد گوناکــون باشــد. مراجــع درســی وقــت کتــاب مقــدس بــه کــودکان فرصتــی 

داده تــا کالم خــدا را مطالعــه کننــد ، داســتانهای کتــاب مقــدس را یــاد بگیرنــد و بــا چالشــهایی در ارتبــاط بــا انجیــل در زندگــی خویــش روبــرو شــوند. 

ــل در دســرس مــی باشــد. دروس فــوق  ــن املل ــا از طریــق منشــی امــور بی ــان انگلیســی در وبســایت com.besweb.www و ی ــه زب دروس قابــل چــاپ ب

همچنیــن در زبانهــای دیگــر از روی وبســایت موجــود اســت. BES اســنادی دارد کــه بــرای شــام مفیــد خواهــد بــود چنانچــه بخواهیــد مشــارکت بــا مــا را 

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

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

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

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

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

Web address: www.besweb.com
Email address: info@besweb.com
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دستورالعمل هایی برای معلامن
در اصــل و در ابتــدا دروس وقــت کتــاب مقــدس تدویــن گردیــد تــا از طریــق سیســتم پســتی بــا یــک مرکــز مدرســه کتــاب مقــدس مــورد اســتفاده قــرار 

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

هنــد و دیگــر مکانهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود. دســتور العمــل بــرای معلــامن بــرای کســانی کــه دروس وقــت کتــاب مقــدس را مــی گذراننــد ، بــرای 

چنیــن موقعیــت هایــی تدویــن گردیــد. دســتور العمــل بــرای معلــامن در ایــن کتابچــه بــرای اســتفاده در ســطح ۳ و 4   کــه در ســنین تقریبــی ۱۱-۱۶ ســال 

اســت تدویــن شــده اســت. 

هــر راهنــامی آموزشــی از هــامن مرجعــی تبعیــت میکــرد کــه در دروس وقــت کتــاب مقــدس بــکار گرفتــه شــده بــود. دروس وقــت کتــاب مقــدس و 

دســتورالعمل هــا طراحــی شــده انــد تــا بــر اســاس هفتگــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. دروس آوریــل بطــور خــاص بــه عیــد پــاک مرتبــط هســتند و 

دروس دســامرب بــه کریســمس مرتبــط مــی باشــند.

دروس خــاک منحــر بفــرد هســتند بطوریکــه بــرای مطالعــه در خانــه یــا گــروه )کلیســا / مدرســه( تــدارک دیــده شــده در پــی  یــک ریــز دروس برنامــه 

ریــزی شــده کــه بــه دانــش آمــوزان اجــازه مــی دهــد کــه مطالعــات خــود را قریــب بــه ۲۰ ســال ادامــه دهنــد. پنــج ســطح از دروس بــراب گروههــای ســنی 

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

اگــر بطــور دلخــواه کتابچــه اســتفاده شــود در پایــان هــر گزیــده کتابچــه هــا جمــع آوری و ارزشــیابی مــی شــود. مــا متوجــه شــده ایــم کــه در بســیاری از 

مواقــع چنیــن شــیوه ای غیــر ممکــن اســت. از ایــن رو در کالســهای درس ایــن روس مــی توانــد بیــن دانــش آمــوزان توزیــع شــده و معلــم و یــا راهنــام 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. راهنامها 

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.

آنــرا کامــل کنیــد-  در وضعیــت مدرســه از توانایــی هــای کــودکان بــرای تکمیــل پرسشــنامه و میــزان پشــتیبانی مــورد نیــاز معلــم آگاه خواهیــد   •

شــد. بــرای برخــی ، الزامــی خواهــد بــود کــه معلــم از روی مــن درس را بخوانــد در حالــی کــه بچــه هــا آنــرا همچــون روایــت کــه یــک راوی 

نقــل مــی کنــد دنبــال کننــد.
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کــودکان دیگــر ممکــن اســت قــادر باشــند تــا مــن را بطــور مســتقل بخواننــد. در هــر مــورد ، ایــده ای مــی توانــد توجــه بچــه هــا را بــه آمــوزه ای   

خــاص در ارتبــاط بــا ســوالها جلــب منایــد. اگــر 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.

مرور کنید: در هر کجا که ممکن بوده امتحان یا منایشی را برای کمک آموزشی بعنوان بازنگری پیشنهاد کرده ایم.  •

آنــرا در زندگــی بــکار ببندیــد: ایــن بخــش عنــوان را در بــر مــی گیــرد ، چگونــه ایــن درس مــا را بــه تــالش فکــر ترغیــب مــی کنــد ، و نیــز چنــد   •

ــرد. ــی گی ــر م ــهای درس را در ب ــه چالش ــراد ب ــخهای اف ــی و پاس ــنهاد کار گروه پیش

آنــرا بخاطــر بســپارید – چنیــن پیشــنهاد کــرده ایــم تــا هــر قــدر کــه ممکــن باشــد ، آزمونهــای کوچــک یــا کارهــای کمکــی بــه منظــور فراگیــری   •

ــا آن بازنگــری مــی شــود. ــوان ابزارهایــی باشــد کــه گویــی داســتان ب بعن

ــری اســتفاده شــود گرچــه بدســت  ــود کــه در برخــی مــوارد از ابزارهــای رســانه ای تصوی ــم ب ــد – از شــام سپاســگزار خواهی ــرا نشــان بدهی آن  •

ــرای کمــک  ــا اشــیاء ب ــر ی ــر تصاوی ــز ب ــا مترک ــا ب ــت دارد ت ــه ممکــن اســت اهمی ــی ک ــی هرجای ــری مشــکل اســت ول آوردن رســانه هــای تصوی

ــه مناســب  ــا ک ــد باشــد. هــر کج ــی توان ــی م ــا کمــک بزرگ ــتان ه ــل داس ــرای نق ــر کمــک آموزشــی ب ــتفاده شــود. تصاوی ــتان اس ــه درک داس ب

ــد: ــی باش ــود م ــل دانل ــر قاب ــه تصاوی ــت ک ــده اس ــی داده ش ــر اطالعات ــایت زی ــق وبس ــها از طری ــاره عکس ــر درس در ب ــد در ه ــی باش  و مقتض

 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 بــزرگ   

ــرای آمــوزش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  شــود ، رنگــی شــود و 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 هــا   )١

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

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

الــف – شــیوه برنــده بازنــده -  بــه تعــداد حــروف لغــات خــط فاصلــه کشــیده شــود و بچــه هــا حرفــی را بگوینــد و اگــر درســت باشــد روی خــط 

فاصلــه بنویســند و اگــر غلــط باشــد امتیــاز منفــی بگیرنــد و بایــد ایــن کار تکــرار شــود تــا گروهــی بتوانــد آیــه درســت را حــدس بزنــد. 

اگــر تعــداد منفــی هــا از دو برابــر تعــداد حــروف بیشــر باشــد آن گــروه بازنــده مــی شــود.

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

تکــرار کننــد. بعــد معلــم بگویــد حارضیــد ... یــک ، دو ، ســه ... و هــر کــس کــه زودتــر بتوانــد آیــه را از کتــاب مقــدس پیــدا کــرده و نــزد 

معلــم بیــاورد برنــده اســت.

برنامه ریزی برای زمان

نظــم و انتظــام – مــا نظــم مشــابهی را در دســتورالعملهای تعلیــم هــر درس حفــظ کــرده ایــم ولــی ایــن بســتگی بــه معلــم دارد کــه آنــرا گاه و   •

ــر بدهــد. ــگاه تغیی بی

مقدمه و گفن داستان – تقریباً ١۵ دقیقه  .١

آموزش آیه کلیدی – ۵ – ١٠ دقیقه  .۲

کامل کردن برگه تکلیف – ۲٠ دقیقه  .٣

آزمون کوتاه و فعالیتهای دیگر ۵ – ١۰ دقیقه  .4

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 4 )سنین ١4 به باال(

 

سطح ٣ )سنین ١١-١٣(

 

سطح ٠ )پیش دبستانی(
سطح ١ )سنین ۷-۵(
سطح ۲ )سنین ٨-١٠(

  
١- معرفی درس مبتدی

U 1 -۲ - انجیل لوقا 

٣- U 2 - انجیل لوقا

U 3 -4 - انجیل لوقا
 

١- معرفی درس مبتدی

U 1 -۲ - انجیل لوقا 

٣- U 2 - انجیل لوقا

U 3 -4 - انجیل لوقا
 

١- معرفی درس مبتدی

U 1 -۲ - انجیل لوقا 

٣- U 2 - انجیل لوقا

U 3 -4 - انجیل لوقا
 

رسی مبتدی

١- آفرینش و سقوط

۲- رشد اولیه - پیدایش

٣- پطرس

4- پطرس - صلیب

۵- پطرس

۶- ابراهیم

۷- یعقوب

۸- زندگی مسیحی

۹- پولس

١۰- پولس

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

١- آفرینش

۲- نوح 

٣- پطرس

4- پطرس - صلیب

۵- پطرس

۶- ابراهیم

۷- یعقوب

۸- دعا

۹- پولس

١۰- پولس

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

١- آفرینش

۲- نوح 

٣- پطرس

4- پطرس - صلیب

۵- ابراهیم

۶- ابراهیم

۷- پطرس

۸- پطرس

۹- یعقوب

١۰- مسیحیان اولیه

١١- پولس

١۲- داستان کریسمس
 

A رسی

١- متثیل ها

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- مسیحیان اولیه

۶- یعقوب و خانواده اش

۷- یوسف

٨- اعامل رسوالن ۲: 4۲ – راه پیش رو 

۹- موسی

١۰- موسی

١١- رشیعت

١۲- داستان کریسمس
 

١- متثیل ها

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- مسیحیان اولیه

۶- یوسف

۷- یوسف

٨- نویسندگان انجیل

۹- موسی

١۰- موسی

١١- موسی

١۲- داستان کریسمس
 

١- اوایل زندگی مسیح

۲- معجزات

٣- بیت عنیا

4- صلیب

۵- متثیل ها

۶- یوسف

۷- یوسف

٨- مردمی که عیسی مالقات کرد

۹- موسی

١۰- موسی

١١- موسی

١۲- داستان کریسمس
 

B رسی

١- دانیال

۲- گفتار عیسی

٣- قدرت خدا

4- مرگ مسیح

۵- روت 

۶- سموئیل

۷- داود

۸- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١۰- الیشع

١١- شخصیتهای بیشر در عهد عتیق

١۲- داستان کریسمس
 

١- دانیال

۲- مردمی که عیسی مالقات کرد

٣- معجزات بیشر

4- مرگ مسیح

۵- روت 

۶- سموئیل

۷- داود

۸- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١۰- الیشع

١١- مردانی که خدا در عهد عتیق بکار گرفت

١۲- داستان کریسمس
 

١- دانیال

۲- معجزات بیشر

٣- مردمی که عیسی مالقات کرد

4- مرگ مسیح

۵- روت و سموئیل

۶- داود

۷- داود

٨- یوشع

۹- ایلیا )الیاس(

١۰- الیشع

١١- یونس

١۲- داستان کریسمس
 

C رسی

مستوى 3 )۱۱-۱3 سنة(
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A1 - سطح ٣ 
درس۱ – در ابتدا

موضوع – خداوند جهان را می آفریند

A1 - سطح 4 
درس۱ – آفرینش

موضوع -  در ابتدا

مترکز کالم: آفرینش ١: ١-١٩
آیه کلیدی: عربانیان ١: ١

می آموزیم که:
خداوند جهان و هر چه در آن است را آفرید.  .١

خداوند هر فردی را که آفرید او را می شناسد و دوست دارد.  .۲

مترکز کالم: آفرینش ١: ١-٣١
آیه کلیدی: عربانیان ١: ١۰ ؛ اشعیا ۴۵: ١٨

می آموزیم که:
خداوند جهان را آفرید.  .١

خداوند قادر متعال است.  .۲
خداوند انسان را شبیه خود ساخت.   .٣

معرفی کنید

از هر دانش آموز بخواهید تا برای سواالت زیر پاسخی بنویسید. حدس و 
گامن هم قابل قبول است! دانش آموزان می توانند پاسخ خود را با یک 

همکالسی در میان بگذارد.
در کهکشان چه تعداد ستاره وجود دارد؟  .١
چه تعداد انسان در این دنیا وجود دارد؟   .۲

پس از چند دقیقه، پاسخ ها را آشکار کنید:
بر اساس آژانس فضایی اروپا، به سختی می توان گفت که دقیقاً   •
چند ستاره وجود دارد. تخمین زده میشود که ١۰۰ هزار میلیون 
ستاره فقط در کهکشان راه شیری وجود دارد. میلیون ها میلیون 

کهکشان دیگر هم وجود دارد! که خیلی ستاره می شود!
تخمین فعلی بالغ بر حدود ۷ بیلیون انسان در جهان است.  •

سواالت زیر را دو بدو مورد بحث و گفتگو قرار دهید و سپس بطور گروهی 
به بحث بپردازید. 

آخرین باری که یک کار خالقانه داشتید کی بود؟  .١
آیا از نتایج راضی بودید؟  .۲

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید: 
پیش از اینکه چیزی وجود داشته باشد ، خدا وجود داشت.  .۱

خداوند جهان را در شش روز آفرید.  .۲
روز اول خدا نور را آفرید و آنرا از تاریکی جدا ساخت. روز دوم خدا   .۳

آسامن را آفرید و آنرا از آب زیر آن جدا ساخت. روز سوم خدا آبها 
را جمع کرد و محوطه خشک را "زمین" نامید. زمین گیاهان و نباتات 

را بوجود آورد. روز چهارم خدا روشنایی ها را در آسامن قرار داد: 
خورشید، ماه و ستارگان. روز پنجم خدا موجودات دریایی و پرندگان 

را آفرید. روز ششم خداوند حیوانات را آفرید.  
خدا بر را شبیه خود آفرید؛ او آنها را مرد و زن آفرید.  .4

خدا برای انسان و همه مخلوقات غذا تهیه کرد.   .۵
خدا آنچه را که آفریده بود دید و اندیشید که نیکو بود!  .۶

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ١ را کامل کنید.

منایش بدهید: خدا آسامنها و زمین را آفرید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید: 
خداوند جهان را در شش روز آفرید.  .١

روز اول خدا نور را آفرید و آنرا از تاریکی جدا ساخت. روز دوم خدا   .۲
آسامن را آفرید و آنرا از آب زیر آن جدا ساخت. روز سوم خدا آبها را 
جمع کرد و محوطه خشک را "زمین" نامید. زمین گیاهان و نباتات را 

بوجود آورد. روز چهارم خدا روشنایی ها را در آسامن قرار داد: خورشید، 
ماه و ستارگان. روز پنجم خدا موجودات دریایی و پرندگان را آفرید. روز 

ششم خداوند حیوانات را آفرید.  
قدرت خدا شگفت آفرین است: او جهان را یا گفن خلق منود و برای او   .٣

این کار شش روز طول کشید!
خدا بر را شبیه خود آفرید؛ او آنها را مرد و زن آفرید.  .4

وقتی که خداوند همه چیزهایی را آفریده بود مالحظه کرد، رای او این   .۵ 
بود که بسیار نیکوست.

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس ١ را کامل کنید.

منایش بدهید: خدا آسامنها و زمین را آفرید.

مرور کنید
در گروه های 4 نفره، پوسری درست کنید که نشان دهنده آفرینش شش 

روز خداست.
در این درس در باره شخصیت خدا چه آموختید؟ یک شعر کوتاه، انشاء یا 

پاراگراف بنویسید که بازتاب دهنده آن باشد.

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
خداوند قادر مطلق است و همه چیز را آفریده است. گرچه آفرینش   .١

او بسیار پهناور است، خداوندی که ما را آفرید ما را می شناسد و 
هر یک از ما را دوست دارد. این قضیه چطور می تواند بر رفتار و 

برخورد من با خدا و مخلوقات او اثر بگذارد؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
خداوند جهان ما را ساخت و ما را نیز آفرید. این موضوع در زندگی ما   .١

چه تفاوتی ایجاد می کند؟
پیدایش ١: ۲۶-۲۷ و اشعیا ۴۵: ١٨ را بخوانید. دیدگاه و رویای خدا برای   .۲

انسان چه بود؟ این مطلب امروزه چه تاثیری بر شیوه زندگی ما دارد؟
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A1 - سطح ٣ 
درس۲ – در ابتدا

موضوع -  خدا انسان را آفرید

A1 - سطح 4 
درس۲– آفرینش

موضوع -  کامل شد

مترکز کالم: پیدایش ١: ۲۰-٣١ 
آیه کلیدی: یوحنا ١: ۲۷

می آموزیم که:
خداوند حیوانات را آفرید ولی انسان را متفاوت آفرید.  .١

خداوند انسان را شبیه خود آفرید تا مثل او باشد و بر مخلوقات   .۲
حکمرانی کند.

خداوند مردم را برای ارتباط با او و با یکدیگر طراحی منود.  .٣
خداوند به انسان مسئولیت بخشید.  .4

مترکز کالم: پیدایش ١: ۲۷-٣١ ؛ ۲: ١-۹
آیه کلیدی: یوحنا ١: ١-٣

می آموزیم که:
خداوند در روز هفتم سبت به اسراحت پرداخت.  .١

خداوند روز سبت را برای اسراحت مقرر منود.  .۲
خداوند به اسنان حیات بخشید.  .٣

زندگی بر ارزش منحر بفردی برخوردار است.  .4

معرفی کنید

ترسیم حیوانات را بازی کنید. کالس را به گروه های 4 نفره تقسیم کنید. 
به هر گروه یک برگ کاغذ بدهید و یک ماژیک. یک فرد از هر گروه باید 

یک حیوان را ترسیم کند و بقیه باید حدس بزنند که آن حیوان چیست.

اتاق مباحثه. از برچسب های "موافق" ، " مخالف" و "ُمرَّدد" استفاده کنید 
تا ٣ "ایستگاه" را در اطراف اتاق مشخص کنید. اظهارات زیر را خوانده و از 

دانش آموزان بخواهید تا به ایستگاهی حرکت کنند که بازتاب دهنده نظرات 
آنان در باره هر یک می باشد. 

• ایده اینکه روز یکشنبه روز مخصوصی است بی ربط است. 
• روز یکشنبه روز بزرگی برای متام کردن تکالیف مدرسه و خرید کردن است.

• ورزش باید در روز یکشنبه ممنوع باشد. 
• پژوهش های پزشکی بر روی جنین ها قابل قبول است.

• مسیحیان نباید در جنگ ها رشکت کنند. 

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خداوند حیوانات را آفرید تا پربار بوده و زاد و ولد کنند.  .١

خداوند انسانها را شبیه خود ساخت تا مانند او باشند و بر ماهیان و   .۲
پرندگان و حیوانات سلطنت کنند. 

خداوند انسانها را آفرید. او آنها را مرد و زن آفرید.   .٣
خداوند انسانها را برکت داد و به آنها کارها و مسئولیتهای خاصی داد   .4
)آنان باید پربار و زاد و ولد کنند و زمین را پر ساخته و بر مخلوقات 

خداوند حکمرانی کنند(.
خداوند منابع غذایی را تدارک دیده است- همه چیزهایی را که برای   .۵

زندگی نیاز داریم. 
خداوند از همه چیزهایی که ساخته بود خشنود گردید. او گفت که   .۶

بسیار نیکوست!

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: خداوند آسامنها و زمین را آفرید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
در ابتدا پیش از اینکه هر چیزی به هستی در آید خداوند وجود داشت.   .١

کلمه )عیسی مسیح( خداست و در ابتدا با خدا بود. او هر چیزی را 
آفریده است؛ هیچ چیزی بدون او بوجود نیامد. خداوند آفریننده است و 

او خدای آغازگر است.
خداوند انسان را در باغ عدن قرار داد.   .۲

خداوند دو درخت ویژه را نیز در باغ قرار داد؛ درخت حیات و درخت   .٣
دانش خوب و بد. 

خداوند در روز هفتم سبت به اسراحت پرداخت و روز مخصوصی را   .4
برای اسراحت انسان تدارک دید. 

خداوند نََفِس حیات را بر انسان دمید. این مطلب بر را از حیوانات   .۵
متفاوت و ارجح تر می مناید. زندگی بر  منحر بفرد است و از ارزش 

منحر بفردی برخوردار است.

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: خداوند آسامنها و زمین را آفرید.

مرور کنید

در گروه های کوچک گفتگو کنید و سپس به متام گروه بازخورد اندیشه 
ها را بگوئید: خداوند انسانها را شبیه خود ساخت تا بر ماهیان و پرندگان 

و حیوانات سلطنت کنند. چطور می توانیم با آنها رفتار کنیم؟

خداوند طوری ما را طراحی کرده تا رابطه ای با دیگران داشته باشیم. به 
کدام طریق می توانیم محبت خود را به خدا  و دیگران نشان دهیم ١( 

در خانه ۲( در مدرسه ٣( در کلیسا؟

در گروه های کوچک گفتگو کنید و سپس به متام گروه بازخورد اندیشه ها 
را بگوئید: خروج ۲۰: ٨ و مرقس ۲: ۲۷ را بخوانید. ارتباط بین این آیه ها در 

درس امروز چیست؟

آموخته ایم که زندگی بر دارای ارزش منحر بفردی است. این قضیه 
چگونه می تواند در تصمیم گیری های ما در موضوع هایی از قبیل علم، 

پزشکی، حقوق و مراقبت از بزرگساالن کمک کند؟

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
خداوند ما را آفرید تا با او و دیگران رابطه داشته باشیم. اگر توبه   .١

کرده و به او اعتامد کنیم در هر روز چه تفاوتی در زندگی ما حاصل 
می شود؟

دعا کنید تا خداوند مبا کمک کند تا مسئولیت های خود را به پیش   .۲
بربیم و صفات او را در این هفته در خانواده و مدرسه و گروههای 

کلیسائیامن آشکار کنیم )برای مثال عشق و محبت و عدالت(. 

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چطور می توانیم زندگی کنیم یا در زندگی های خود امروزه از فراغت   .١

روز سبت غافل شویم؟ آیا اسراحت روز سبت مهم است؟ چرا؟
چطور می توانیم مطمنئ شویم که زندگی ما بازتاب دهنده ایامن ماست   .۲

که زندگی بر توسط خدا عطا گردیده است و از ارزش منحر بفردی 
برخوردار است؟
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A1 - سطح 3 
درس٣– در ابتدا

موضوع -  مشکلی پیش آمده

A1 - سطح 4 
درس٣– آفرینش

موضوع – آمدن گناه

مترکز کالم: پیدایش ۲: ١۵-١۷ ؛ پیدایش ٣: ١-١٣
آیه کلیدی: رومیان ٣: ٣ 

می آموزیم که:
آدم و حوا از خدا نافرمانی کردند.  .١

آدم و حوا رشمسار شده و با عاقبت گناه خود مواجه شده بودند.  .۲

مترکز کالم: پیدایش ۲: ١۴-١۹ ؛ پیدایش ٣: ١-۷
آیه کلیدی: رومیان ٣: ۲٣ ؛ رومیان ۶: ۲٣

می آموزیم که:
خداوند به انسان حکم کرده بود که از میوه درخت دانش نیک و بد نخورد.  .١

مار حوا و آدم را فریب داد و حوا از فرمان خدا رسپیچی کرد.  .۲
آدم و حوا رشمسار شدند.  .٣

معرفی کنید

از گروه بپرسید که آیا در مدرسه قوانینی دارند. چرا این ها مهم هستند؟ 
چه اتفاقی می افتد اگر مردم آنها را مورد بی اعتنایی قرار دهند؟

از دانش آموزان بخواهید تا بصورت زوج مطلب زیر را مورد بحث قرار 
بدهند:

مسئولیتهایی که ممکن است در مدرسه/کار/خانه داشته باشیم.
مقررات یا دستورالعملهایی که مجبور به رعایت هستند.

چه اتفاقی می افتد اگر این قوانین مورد بی توجهی قرار گرفته یا شکسته شود؟

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خداوند مرد را در باغ عدن گامشت و او را موظف منود تا از باغ   .١

نگهداری کند. خداوند برای مرد هر چه را که نیاز داشت فراهم منود 
ولی یک قانون بود که باید از آن اطاعت می کرد. او مجاز نبود تا از 

"میوه درخت دانش نیک و بد" بخورد. خداوند گفت اگر او بخورد 
مطمئناً خواهد مرد. 

به مرد کاری محول شد تا پرندگان و حیوانات را نام گذاری کند.   .۲
خداوند زن را آفرید تا به مرد در انجام امور محوله کمک کند. با   .٣

ازدواج ، یک مرد و یک زن خانواده ای نو تشکیل داده و بعنوان یک 
تیم با هم کار کردند. 

مار حیله گر، دشمن خدا با تغییر قیافه ، بر فرمان خدا شک ایجاد   .4
کرد. او به آدم و حوا گفت که اگر از قانون خدا تخطی کنند نخواهند 

مرد. مار زن را فریب داد و او از میوه ای که خدا فرمان داده بود 
نخورند ، خورد. او کمی هم به مرد داد و او هم خورد.

وقتی که مرد و زن این کار را انجام دادند ناشاد شدند. آنان برگ های   .۵
درخت انجیر را بهم دوختند تا لباسی درست کرده و خود را بپوشانند 
و در میان درختان پنهان شدند.  خداوند آنها را صدا زد و آنها آنچه را 

که مرتکب شده بودند گفتند. آدم، حوا را رسزنش کرد و حوا، مار را 
رسزنش کرد.

خداوند مار را لعنت کرد. آدم و حوا مجبور بودند تا با عاقبت گناه   .۶
خود روبرو شوند. آنان درد را تجربه کردند و مجبور شدند تا تقال 
کنند و خیلی سخت کار کنند. زندگی مشکل بود و روزی باید می 

مردند. 
خداوند از پوست حیوانات برای آدم و حوا لباس درست کرد و آنان را   .۷

از باغ عدن بیرون کرد تا از درخت حیات دور باشند. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید.

منایش بدهید: آدم و حوا از خدا نافرمانی کرده و با عواقب آن مواجه 
شدند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خداوند به آدم مسئولیت داد تا از باغ عدن مراقبت بعمل آورده و   .١

پرندگان و حیوانات را نام گذاری کند.
خداوند به مرد گفت که می تواند از میوه هر درختی بخورد بجز یکی ؛   .۲
درخت دانش خوب و بد. خداوند گفت که نتیجه خوردن از این درخت 

مرگ حتمی خواهد بود. 
خداوند دستیاری برای مرد آفرید و او را زن نامید. آنان قرار شد تا با هم   .٣
کار کنند. مرد و زن با ازدواج خانواده ای جدید تشکیل داده و تا بعنوان 

یک تیم با هم کار کنند. 
مار حیله گر، حوا را فریب داد که از خدا نافرمانی کرد و از میوه ممنوعه   .4

خورد و از میوه به آدم نیز داد تا بخورد. آدم و حوا هر دو از معیار 
کاملی که خدا تعین کرده بود با خوردن میوه قصور کردند.

آدم و حوا می دانستند که از خدا نافرمانی کرده اند و احساس رشمساری   .۵
کردند. آنان مجبور بودند تا با عاقبت تصمیم خود برای نافرمانی از حکم 

خداوند روبرو شوند.
آنان با مجازات  تنبیه خداوند مواجه شدند.  .۶

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید.

منایش بدهید: آدم و حوا از خدا نافرمانی کرده و با عواقب آن مواجه شدند.

مرور کنید

درس را با رومیان ۵: ١۲ ارتباط بدهید. از آنجائی که آدم و حوا نافرمانی 
کردند همه ما گناهکار بدنیا آمدیم. از دانش آموزان بخواهید تادر باره 

منونه هایی از نافرمانی از احکام خدا در زندگی هایامن بیندیشند. این ها 
بر ١( ما و ۲( مردم دیگر چه تاثیری می گذارند.

عاقبت نافرمانی آدم و حوا چه بود؟ رومیان ۵: ١۲-١4 و ١٨-١۹ را بخوانید. 
نافرمانی آدم چه تاثیری بر زندگی امروز ما دارد؟

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
ما باید به خدا اظهار تاسف کنیم تا اینکه ما را ببخشد و به فردی   .١

نو مبدل کند. آنگاه می توانیم طوری زندگی کنیم که خدا را خشنود 
ساخته و از احکام او پیروی کنیم. 

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
بعنوان افرادی مسیحی چرا اطاعت از فرمان خدا مهم است؟  .١

به روشهای عملی چگونه می توانیم امروزه در زندگی خود از خدا   .۲
اطاعت کنیم؟
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A1 - سطح 3 
درس4– آفرینش

موضوع –  انجام کارها به روش خداگونه

A1 - سطح 4 
درس4– آفرینش

موضوع – عاقبت گناه

مترکز کالم: پیدایش ۴: ۱۶-۱
آیه کلیدی: یوحنا ۱۴: ۶

می آموزیم که:
هابیل از راه خدا تبعیت کرد ولی قائن به راه خود رفت. خدا   .١

پیشکش هابیل را پذیرفت ولی پیشکش قائن را نپذیرفت.
قائن هابیل را به قتل رساند. خدا او را از رسزمین دور کرد و او را   .۲

رسگردان ساخت. قائن از حضور خدا مطرود شد. 
تنها یک راه بسوی خدا منتهی می شود و آن هم راه خداست!  .٣

مترکز کالم: پیدایش ٣: ۲۴-۷
آیه های کلیدی: اول قرنتیان ١۵: ۲۲ ؛ رومیان ۶: ۲٣

می آموزیم که:
آدم و حوا سعی کردند تا خود را خدا پنهان کنند.  .١

خدا مار فریبکار را لعنت کرد.  .۲
خدا به آدم و حوا گفت که در نتیجه گناهی که مرتکب شدند با درد و   .٣

سختی مواجه خواهند شد.
خدا برای برهنگی آدم و حوا لباسهایی تهیه کرد.   .4

خدا آدم و حوا را از باغ عدن تبعید کرد.  .۵

معرفی کنید

اگر بدون نگاه کردن به نقشه یا تابلوهای راهنام به سفر می رفتید چه 
می شد؟ آیا هرگز به تابلوهای راهنام بی توجهی کرده و مسیر خود را 

گم کرده اید؟ قائن به دستورالعملهای خدا بی توجهی کرد و رسانجام او 
به یک رسگردان گمشده منتهی شد.

از دانش آموزان بخواهید تا به زمانهایی بیندیشند که در حین کودکی در 
خانه یا در مدرسه نافرمان بوده اند. چه احساسی با نافرمانی به آنها دست 

می داد؟

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
آدم و حوا دو پرس داشتند. هابیل که چوپان بود و قائن که کشاورز   .۱

بود.
خدا حیوان قربانی هابیل را پذیرفت: بهرین نخست زاده بره ها از   .۲

گله ای که داشت. خدا پیشکش قائن را نپذیرفت: کمی از محصوالت 
او. قائن ناراحت و غمگین شد. 

خدا نسبت به گناه قائن هشدار داد و اینکه دنبال کردن راه درست   .٣
خدا اهمیت دارد.  قائن معذرت نخواست و به حرف خدا گوش نکرد.
قائن برادرش هابیل را کشت. خدا او را از آن رسزمین دور ساخت و   .4

او در دور دستها رسگردان و آواره گشته و از محرض خدا دور شد. 
هابیل فهمید که الزم است تا بره ای به خدا پیشکش کند. قائن   .۵

بطریق خدا بسوی خدا نیامد و مجازات شد.
قربانی هابیل تصویری از قربانی شدن عیسی مسیح بر روی صلیب   .۶

بود.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید. 

منایش بدهید: هابیل و قائن.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
نافرمانی آدم و حوا به یک آگاهی جدید از خوب و بد منتج شد و یک   .١
آگاهی از عریانی خویش. آنان ترسیدند و می خواستند تا خود را خدا 

پنهان کنند.
خدا از آدم و حوا سواالتی پرسید. او از آنها می خواست تا مسئولیت   .۲

کار اشتباه خود را بر عهده بگیرند. هر چند در عوض هر یک دیگری را 
مقر دانستند. آدم حوا را مقر دانست و حوا ما را مقر دانست. 

آدم و حوا با عاقبت نافرمانی خود روبرو شدند: آنان درد و مشقت را در   .٣
زندگی و دوری از حضور خدا را در باغ عدن تجربه کردند.  

ما نیز با عاقبت گناه آنان مواجه هستیم –  بخاطر اینکه آدم گناه ورزید   .4
ما نیز با او شناخته می شویم و همه ما می میریم. 

خداوند خدای خیرخواه است. او به آدم و حوا لباسی با پوست حیوانات   .۵
داد تا عریانی خود را بپوشانند. رومیان ۶: ۲٣ مبا تعلیم می دهد که او 

از طریق عیسی مسیح هدیه رایگان زندگی جاوید می دهد چنانچه او را 
بعنوان منجی خود بپذیریم. 

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید. 

منایش بدهید: آدم و حوا از خدا نافرمانی کردند.

مرور کنید

در آیه کلیدی عیسی گفت که او تنها راه بسوی خداست. مردم از چه 
راههای دیگری تالش می کنند تا خدا را خشنود سازند؟

یک نشان الی کتاب یا کارت پستال طراحی کنید و آیه کلیدی را بطور 
واضح بر روی آن بنویسید. 

از این درس در باره شخصیت خدا چه می آموزیم؟
این درس را با رومیان ۵: ١۲ ارتباط دهید. از آنجائی که آدم و حوا نافرمانی 

منودند همه ما گناهکار بدنیا آمدیم. از دانش آموزان بخواهید تا در باره 
منونه هایی از نافرمانی نسبت به احکام خدا در زندگی هایامن فکر کنند. 

اینها چطور ١( ما و ۲( مردم دیگر را تحت تاثیر قرار دادند. 

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
آیه کلیدی را حفظ کنید.  .١

آیا از عیسی تنها راه بسوی خدا پیروی می کنید؟  .۲

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
از خدا بخواهید تا بشام قوت دهد تا ازاو اطاعت کنید و او را شکر کنیم   .١
بخاطر پیش بینی خیرخواهانه او وقتی که از او قصور می ورزیم و او را 

می رنجانیم.
ما الزم است تا از خدا طلب بخشش کنیم تا اینکه ما را بیامرزد و ما را   .۲

تازه سازد. آنگاه می توانیم طوری زندگی کنیم که خدا را خشنود ساخته 
و از احکام او پیروی کنیم.
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A2 - سطح 3 
درس١– نوح و سیل

موضوع – ساخنت کشتی

A2 - سطح 4 
درس١– قائن و هابیل
موضوع – عبادت خدا

مترکز کالم: پیدایش  ۶: ۲۲-۵
آیه کلیدی: پیدایش ۶: ۸ 

می آموزیم که:
خدا مقدس است. گناهکاری مردم قلب خدا را می شکند.   .۱

خدا تصمیم گرفت تا نوح را نجات بدهد. خدا به نوح گفت تا کشتی   .۲
بزرگی بسازد تا نوح و خانواده اش به درون کشتی رفته و با خود و 

یک زوج از هر نوع حیوانات و پرندگان را انتخاب و بهمراه بربند.
نوح دقیقاً آنچه را که خدا به او گفته بود انجام داد. نوح به خدا   .٣

ایامن داشت و از او اطاعت می کرد. 

مترکز کالم: پیدایش ۴: ١-١۶
آیه کلیدی: عربانیان ١١: ۴

می آموزیم که:
هابیل به طریقی که خدا می خواست نزد خدا رفت. خدا پیشکش هابیل   .١

را پذیرفت.
قائن بطریق خود نزد خدا رفت. خدا پیشکش قائن را قبول نکرد.   .۲

معرفی کنید

به گروه یک رسی از دستورالعمل ها را برای ساخن یک مدل نشان 
بدهید یا یک دستور پخت کیک. با آنها در باره اهمیت پیروی از دستور 

العمل ها را وقتی که چیزی درست می کنیم یا می سازیم. توضیح 
بدهید که خدا به نوح دستورالعمل های مخصوصی داد و اینکه نوح از 

دستورالعمل های خدا بطور دقیق پیروی کرد.

لیستی از وضعیتهای مختلف تهیه کنید که ما را ملزم می دارد تا از 
دستورالعمل هایی تبعیت کنیم. وقتی از آنها غفلت کنیم چه پیش می آید؟

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
مردم روی زمین خیلی بدکار و رشیر شدند. گناهکاری و نافرمانی   .١

آنان خدا را خیلی غمگین ساخت. 
خداوند تصمیم گرفت تا مردم و همه حیواناتی که آفریده بود را   .۲

نابود سازد. 
نوح متفاوت بود. او خدا را خشنود می ساخت. او از سایر مردمان   .٣

دیگر متفاوت بود چون او درستکار بود و خدا را دوست داشته و از 
او فرمانربداری می کرد. 

خدا به نوح هشدار داد که او می خواهد تا همه مردم و همه   .4
موجودات زنده را با سیل نابود سازد چون آنان زمین را با ظلم و ستم 

پر ساخته اند.
خدا به نوح دستورالعملهای مخصوصی داد تا تدارک ببیند. او دقیقاً   .۵

به نوح گفت که چگونه یک کشتی بزرگ بسازد تا نوح و خانواده اش 
را بهمراه یک زوج از هر حیوان  و پرنده ای نجات دهد. 
نوح به خدا ایامن داشت و دستورات او را دقیقاً اجرا کرد.  .۶

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ١ را کامل کنید.

منایش دهید: نوح و سیل عظیم.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
آدم و حوا دو پرس داشتند. هابیل چوپان بود و قائن کشاورزی می کرد.   .۱

خدا حیوان پیشکشی را که هابیل آورده بود قبول کرد: بهرین نخستزاده   .۲
بره ها از گله او. خدا پیشکش قائن را نپذیرفت: مقداری از محصوالتش. 

قائن عصبانی و غمگین شد.
خدا به قائن در باره گناه او و اهمیت پیروی از راه درست خدا را تذکر   .٣

داد. قائن عذر خواهی نکرد و به حرف خدا گوش نداد.  
قائن برادرش هابیل را کشت. خدا او را از رسزمین دور ساخت و او در   .4

دوردستها رسگردان و آواره شد و از محرض خدا دور شد. 
هابیل لزوم پیشکش منودن یک بره را برای خدا درک منود. قائن به روش   .۵

خدا نزد خدا نیامد و تنبیه شد. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ١ را کامل کنید.

منایش دهید: قائن و هابیل.

مرور کنید
داستان را با یک آزمون کوتاه بر اساس آنچه که در این درس در باره نوح 

و خانواده اش و دستورات خدا آموختیم، مرور کنید.
آیــه کلیــدی عربانیــان ۱۱: 4 را بخوانیــد. ایــن آیــه چگونــه تفــاوت بیــن هابیــل 

و قائــن را جمــع بنــدی و خالصــه مــی کنــد.

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
نوح به خدا اعتامد داشت و آنچه را که خدا خواسته بود دقیقاً اجرا   .١
کرد. چگونه می توانیم به خدا ایامن داشته باشیم؟ آیا به او اعتامد 

داریم؟ نوح به خدا ایامن داشت و خدا او را نجات داد.

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
از زندگی و طرز برخورد هابیل و قائن چه درسهایی می آموزیم؟  .١

چگونه می توانیم این دروس را بصورت عملی در زندگی خود اعامل   .۲
کنیم؟
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A2 - سطح 3 
درس۲– نوح و سیل

موضوع – درون کشتی

A2 - سطح 4 
درس۲– خنوخ و نوح

موضوع – راه رفنت با خدا

مترکز کالم: پیدایش ۷: ١-۲۰ 
آیه کلیدی: پیدایش ۷: ۵

می آموزیم که:
خداوند راهی را برای نوح و خانواده او مهیا ساخت تا آنان را نجات   .١

دهد.
نوح به خدا ایامن داشت و به دقت هر آنچه را که خدا به او گفته   .۲

بود انجام داد.

مترکز کالم: پیدایش ۵: ۲١-٣٣ ؛ پیدایش ۶: ١-١۵
آیه کلیدی: عربانیان ١١: ۵

می آموزیم که:
خنوخ و نوه اش نوح در نزدیکی با خدا راه می رفتند.  .١

این دو مرد از سایر مردم برجسته تر بودند بخاطر اینکه با خدا ارتباط   .۲
داشتند.

معرفی کنید
آیا تا بحال با خانواده خود در یک مسافرت بوده اید؟ چگونه خود را 

آماده کردید؟
ارتباط داشن با خدا باعث می شود تا از جمعیت برجسته تر باشیم! 

مسیحیان چگونه می توانند از سایر مردم متفاوت باشند؟ لیستی تهیه کنید.

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا به نوح هشدار داد که پس از هفت روز سیلی را روانه خواهد   .١

منود. 
خدا به نوح گفت تا حیوانات را به درون کشتی بربد تا از سیل در   .۲

امان مبانند.
آن روز در سن ۶۰۰ سالگی در روز هفدهم از ماه دوم ، نوح خانواده   .٣

اش و حیوانات را آنطور که خدا فرموده بود به درون کشتی برد. 
هفت روز بعد سیل فرا رسید درست هامنگونه که خدا گفته بود.

وقتی که نوح و خانواده اش و حیوانات وارد شدند خدا درب کشتی   .4
را بست تا آنها درون کشتی در امان مبانند. تنها نوح و خانواده اش و 
حیوانات از سیل وحشتناک جان سامل بدر بردند. باران 4۰ روز ادامه 

یافت! آب حدود ۷ مر حتی باالتر از کوههای مرتفع باال آمد. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: نوح و سیل عظیم.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خنوخ ٣۶۵ سال زندگی کرد و در نزدیکی با خدا راه می رفت.  .١

کتاب مقدس می گوید که خنوخ مانند دیگر مردمان منرد. در پایان زندگی   .۲
اش او ناپدید شد چون خدا او را به آسامن برد. 

نوح نتیجه خنوخ بود. مانند خنوخ نوح نیز در رفاقت با خدا راه می رفت   .٣
و فرد صالحی بود بی شباهت با مردم بدکاری که اطرافشان بودند.

گناهکاری مردم در ایام نوح قلب خدا را شکسته بود. او تصمیم گرفت تا   .4
آنها را با یک سیل مجازات کند اما نوح را نجات داد.

خدا به نوح دستورالعمل هایی داد تا کشتی بسازد تا او و خانواده اش از   .۵
سیل در امان مبانند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: نوح و سیل عظیم.

مرور کنید
خاّلق باشید! تصویر نوح و خانواده اش و حیوانات را درون کشتی ترسیم 

کنید که بر روی آب شناور هستند. عنوانی برای نقاشی خود انتخاب 
کنید: »نجات داده شده توسط خدا«.

خنوخ و نوح چه نوع افرادی بودند؟ چه چیزی آنان را از سایر مردمان 
متفاوت می ساخت؟

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
خداوند نوح را دوست داشت و راهی برای او مهیا منود ، راهی برای 

نجات او از سیل. نوح مجبور بود تا ابتدا از دستورات خدا پیروی کند. 
خدا از ما می خواهد تا برای روز داوری خود را آماده کنیم. او از ما می 

خواهد تا به عیسی مسیح اعتامد کنیم ، او که برای ما بر روی صلیب مرد 
تا ما را نجات بدهد. آیا به او اعتامد دارید؟ آیا آماده هستید تا نجات 

بیابید؟

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
به لیست خصوصیاتی که باعث می شوند تا مسیحیان از جمعیت برجسته 

باشند برگردید و در باره خنوخ و نوح و ارتباط آنان با خدا بیندیشید. از خدا 
بخواهید تا به شام کمک کند تا به او اعتامد کنید و در این هفته در راههای 

او گام بردارید. ممکن است یکی از خصوصیات مسیحی وفادار را انتخاب 
کنید و از خدا بخواهید تا در آن حوزه رشد کنید.
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A2 - سطح 3 
درس٣– نوح و طوفان

موضوع –  توسط کشتی نجات یافته

A2 - سطح 4 
درس٣– نوح و طوفان

موضوع – کار کردن با خدا

مترکز کالم: پیدایش ٨: ١-۲۲ 
آیه کلیدی: پیدایش ٨: ١

می آموزیم که:
خدا در خاطر داشت و در کشتی مراقب نوح و خانواده اش و   .١

حیوانات بود.
نوح سپاسگزار خدا بود زیرا او را در کشتی نجات داده بود.  .۲

خدا وعده ای داد که دیگر هیچ موجود زنده ای را دوباره نابود   .٣
نخواهد ساخت.

مترکز کالم: پیدایش ۶: ١۴-۲۲ ؛ پیدایش ۷: ١-۲۴
آیه کلیدی: عربانیان ١١: ۷

می آموزیم که:
خدا دستورالعمل های جزئیات اجرائی را در باره ساخت کشتی به نوح   .١

داد. 
نوح به دقت دستورات خدا را اجرا کرد و نجات یافت.  .۲

معرفی کنید

لیستی از همه شیوه هایی را تهیه کنید که خانواده و دوستان یا   .١
معلمین شام می توانند از شام مراقبت کنند.

فهرستی از همه شیوه هایی را که خدا هر روز از ما مراقبت می   .۲
کند را تهیه کنید. 

گروه را از اهمیت سپاسگزاری از خانواده و دوستان و معلامن   .٣
بخاطر متامی کارهایی که برای مراقبت از ما بعمل می آورند ، 

یادآوری کنید. حتی مهمر اینکه ما باید از خدا تشکر کنیم، او که 
هنگامی که به او اعتامد می کنیم ما را نجات می دهد. 

دستورالعملهای ایمنی هواپیام ها و کشتی ها را در گروه مورد بحث و بررسی 
قرار دهید. آیا مردم آنها را جدی تلقی می کنند؟ چرا؟ چرا نه؟ چرا آنقدر 
مهم بود که نوح هر دستورالعملی را که خدا به او داده بود اطاعت کرد؟

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا نوح و خانواده اش و حیوانات را در کشتی بیاد داشت. خدا بادی   .١

را در رسارس زمین فرستاد و آبهای سیل آسا رشوع به افزایش یافتند.
پس از ١۵۰ روز )در کل پنج ماه( کشتی بر روی کوهی بنام آرارات بر   .۲
زمین نشست. دو ماه و نیم پس از اینکه آبها فروکش کرد آنگاه دوباره 

کوههای دیگر در معرض دید قرار گرفت. 
چهل روز بعد نوح پنجره های کشتی را گشود و اجازه داد تا کالغی   .٣

بیرون برود که بازنگشت. آنگاه کبوتری به بیرون فرستاد. کبوتر زمین 
خشکی پیدا نکرد ، پس به کشتی بازگشت. ۷ روز بعد نوح دوباره 

کبوتری را به بیرون فرستاد. این بار وقتی که بازگشت برگ زیتونی بر 
منقار داشت. پس نوح دانست که سیل تقریباً فروکش منوده است. 

۷ روز بعد وقتی که نوح دوباره کبوتر را به بیرون از کشتی فرستاد ، 
کبوتر دیگر بازنگشت. 

در نهایت پس از دوازده ماه و نیم سیل ، زمین دوباره خشک شد!  .4
خدا به نوح گفت تا کشتی را بهمراه خانواده اش و حیوانات ترک کند.   .۵

نوح خیلی سپاسگزار بود. او مذبحی ساخت و قربانی سوختنی برای   .۶
خدا پیشکش منود. 

خدا از قربانی نوح خشنود شد. او قول داد که دیگر هرگز همه   .۷
موجودات زنده را دوباره هالک نخواهد کرد. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید.

منایش بدهید: نوح و سیل عظیم.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا به نوح دستورالعملهای دقیقی در باره ساخن یک کشتی بزرگ و   .١

آماده شدن برای سیلی که قرار بود بفرستد داد. 
خدا به نوح در باره سیل جزئیاتی را رشح داد.   .۲

خدا وعده داد تا نوح و خانواده اش و حیوانات نجات پیدا می کنند.    .٣
خدا دستور العمل های دقیقی داد در باره اینکه حیوانات نجات یابند.    .4

نوح ، خانواده اش و حیوانات بدرون قایق رفتند و خدا آنها را درون آنجا 
محبوس ساخت.

سیل 4۰ روز ادامه یافت و هر موجودی خارج از کشتی در اثر باران   .۵
شدید هالک شد. تنها نوح و خانواده اش بهمراه حیوانات درون کشتی 

جان سامل بدر بردند. خدا همه آنها را در امان نگاه داشت ، شناور بر روی 
آبها.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید.

منایش بدهید: نوح و سیل عظیم.

مرور کنید
پوسری درست کنید که شامل چیزهایی باشد که باید خدا را بخاطر آن 

شکر منود مخصوصاً رستگاری.
در باره خصوصیات نوح و از خدا در این درس چه می آموزیم؟ فهرستی از 

لغات را که برای هر یک از آنها رشحی خواهید داد تهیه کنید.

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
خدا نوح را نجات داد و از او مراقبت منود. نوح شکرگزار خدا بود.   .١
خدا قادر است و مایل است تا ما را نجات داده و از ما محافظت 

مناید. ما باید به او اعتامد کنیم و از او تشکر کنیم.

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
آیه کلیدی را بخوانید. چگونه می توانیم از الگوی نوح در زندگی خودمان   .١

پیروی کنیم؟
این مطلب چه تاثیری می تواند برمردم اطراف ما داشته باشد؟  .۲
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A2 - سطح 3 
درس4– نوح و طوفان

موضوع – بیرون از کشتی

A2 - سطح 4 
درس4– نوح و خانواده اش

موضوع – پرستش خدا

مترکز کالم: پیدایش ۹: ١۷-۷
آیه کلیدی: پیدایش ۹: ١۵

می آموزیم که:
خداوند با نوح عهدی بست. او قول داد که دیگر هرگز دوباره موجود   .١

زنده ای را با سیل در زمین هالک نخواهد کرد. 
خدا رنگین کامن را بعنوان یک نشان و یادآوری از عهد وی در آسامن   .۲

قرار داد. 

مترکز کالم: پیدایش ۸: ١-۲۲ ؛ پیدایش ۹: ١١-١۶
آیه کلیدی: افسسیان ۲: ۸

می آموزیم که:
خدا نوح و خانواده اش و حیوانات را در کشتی در خاطر داشت.  .١

نوح سپاسگزار بود و پس از اینکه از کشتی بیرون آمد قبل از هر چیز   .۲
خدا را پرستش منود.

خدا عهد منود که هرگز دوباره ساکنین زمین را با سیل نابود نسازد.   .٣

معرفی کنید
بطور دو به دو انواع مختلف قولهایی را که مردم می دهند مورد بحث 

قرار بدهید. آیا مردم همیشه به عهد و قولهای خود عمل می کنند؟
بطور دو به دو در باره کارتهای تشکر و هدایا گفتگو کنید. چرا مردم آنها را 

برای هم می فرستند؟ آیا تا حاال یکی از آنها را فرستاده اید؟ چرا؟

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا به نوح و خانواده اش گفت تا در تعداد تکثیر شوند و زمین را   .١

پر سازند. 
خدا قول مخصوصی به نوح داد و آنرا عهدی با نوح و پرسانش و   .۲

همه حیوانات و موجودات زنده برروی زمین نامید. 
خدا قول داد که دیگر هرگز زمین و موجودات آنرا با سیل نابود   .٣

نکند. 
خدا رنگین کامنی را در ابرها قرار داد بعنوان خاطره ای از عهد ابدی   .4

او. و این برای همیشه خواهد بود. او هرگز عهد خود را نخواهد 
شکست. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید.

منایش بدهید: نوح و سیل عظیم.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا به نوح جزئیات دقیقی در باره ساخن کشتی بزرگ  و در باره تدارک   .١

برای یک سیل عظیم که او قرار بود بفرستد داد. 
خدا وعده داد تا نوح و خانواده اش و حیوانات را با یک کشتی بزرگ   .۲

نجات بدهد. 
سیل عظیم فرا رسید و چهل روز ادامه داشت. تنها نوح و خانواده اش   .٣

بهمراه حیوانات درون کشتی جان سامل بدر بردند.
سیل متام شد و به تدریج آبها فرو نشست. کشتی بر روی کوه آرارات بر   .4

زمین نشست. 
پس از چهل روز نوح یک کالغ را به بیرون از کشتی فرستاد. کالغ پر میزد   .۵

و میرفت و بر می گشت تا اینکه آب از روی زمین خشک شد. آنگاه او 
کبوتر را به بیرون فرستاد. کبوتر هیچ جای خشکی برای نشسن نیافت و 
بازگشت ولی هفت روز بعد، نوح دوباره کبوتر را به بیرون فرستاد. این 

بار کبوتر با برگی از زیتون برگشت. زمین داشت خشک می شد. 
خدا به نوح و خانواده اش گفت تا به بیرون از کشتی بیایند و در تعداد   .۶

افزایش پیدا کنند و زمین را پر کنند. 
وقتی که نوح از کشتی بیرون آمد اولین کاری که کرد این بود که یک   .۷

قربانی نزد خدا پیشکش کند. 
خدا قول مخصوصی داد و آنرا عهدی نامید که با نوح و پرسان او و با   .٨

همه حیوانات و موجودات زنده بر روی زمین بست.
خدا قول داد که زمین و موجودات آنرا هرگز دوباره با سیل نابود نکند.   .۹
خدا بعنوان یادآوری از عهد ابدی وی رنگین کامنی را بر ابرها قرار داد.  .١۰

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید.

منایش بدهید: نوح و سیل عظیم.

مرور کنید
خالقیت نشان بدهید! یک پوسر از رنگین کامن طراحی کنید. به آن 

عنوانی بدهید: خدا وعده خود را تا ابد نگاه می دارد«.
بطور گروهی بحث و گفتگو کرده و بعنوان یک گروه کلی نتیجه گیری کنید: 

این درس درباره عبادت و پرستش چه درسی به ما می دهد؟

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
وعده خدا به نوح ابدی بود. خدا وعده های خود را برای همیشه نگاه 

می دارد! این مطلب در زندگی ما چه تغییری ایجاد می کند؟

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
نوح شکرگزار خدا بود. ما از راههای عملی چگونه می توانیم تشکرات خود را 

برای برکات او در زندگی های خویش ابراز کنیم؟ 
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A3 - سطح 3 
درس١– زندگی پطرس

موضوع – عیسی پطرس را فرا می خواند

A3 - سطح 4 
درس١– زندگی پطرس
موضوع – فراخوانی او

مترکز کالم: متی ۴: ١۷-۲۲ 
آیه کلیدی: متی ۴: ١۹

می آموزیم که:
عیسی مردم را فرا می خواند تا از او پیروی کنند.  .١

پیروی از عیسی یعنی ایامن داشن به او و توبه و روی گرداندن از   .۲
گناه.

مترکز کالم: متی ۴: ١۷-۲۲ ؛ یوحنا ١: ٣۵-۴۲
آیه کلیدی: متی ۴: ١۹

می آموزیم که:
در ابتدا اندریاس و احتامالً یوحنا در ابتدا عیسی را مالقات کردند، بعدها   .١

آنها از حواریون او شدند.
آنان پی بردند که عیسی مسیح و نجات دهنده است.  .۲

معرفی کنید

در باره واقعیتی بگوئید که در بسیاری از ورزشها یا پروژه ها به تیم 
هایی از افراد نیاز دارید که با هم همکاری می کنند.

عیسی بتازگی رسالت خویش را آغاز کرده بود و به افرادی نیاز داشت که 
بتواند آنان را تعلیم داده تا پس از رفن او کار وی را ادامه بدهند.

در این باره صحبت کنید که مردم چطور می توانند از طرفداران یا پیروان یک 
تیم فوتبال، خوانندگان پاپ و غیره بشوند.

توضیح بدهید که عیسی، شخصیت او و کالم او مردم را بسوی او جذب منود.
همچنین توضیح بدهید که عیسی افراد خاصی را فرا خواند تا از حواریون او 

باشند. 

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
پیامی را که عیسی موعظه کرد. )۴: ١۷(  .١

عیسی دید که پطرس و یوحنا تورهایشان را می اندازند.   .۲
عیسی ماهیگیران را فرا خواند که بعنوان تیم به سختی کار می   .٣

کردند و می دانست که آنها می توانند آموزش ببینند که با هم کار 
کنند. 

اطاعت بالدرنگ آنان از فراخوانی او.  .4
عیسی یعقوب و یوحنا را نیز فرا خواند و آنها نیز بالفاصله از او   .۵

اطاعت کردند. اینها اولین حواریون بودند. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ١ را کامل کنید.

منایش بدهید: داستان مقتضی موجود نیست.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
یحیی تعمید دهنده گفت که عیسی بره خدا بود و اندریاس و دوستان او   .١

متوجه شدند که او مسیح بود. )یوحنا ١: ٣۵ و ۴١(
اهمیت معرفی پطرس به عیسی توسط عیسی.  .۲

تعجبی نیست که آنها بعدها وقتی که مشغول ماهیگیری بودند عیسی را   .٣
مالقات کردند و او ایشان را فرا خواند تا از او پیروی کنند و آنان بالفاصله 

پیروی کردند.
الگوی شاهد شخصی اندریاس.  .4

اهمیت یک تجربه شخصی از عیسی و به دیگران گفن.  .۵

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ١ را کامل کنید.

منایش بدهید: داستان مقتضی موجود نیست.

مرور کنید

سوالهایی برای دانش آموزان:
عیسی این افراد خاص را چه نامید؟  .۱

امروز فراخوانی برای اطاعت از خدا به چه معنی است؟  .۲
چه موضوعاتی باعث می شود تا اطاعت فراخوانی خدا سخت بشود؟  .٣

عیسی چه وعده ای به آنها داد؟ )4: ۱۹ را ببینید(  .4

سوالهایی برای دانش آموزان:
چطور می دانید که خدا برنامه ای برای زندگی شام دارد؟  .١

عیسی برای این اولین حواریون چه برنامه ای داشت؟  .۲
دانسن برنامه خدا چه فایده ای دارد؟  .٣

چگونه می توانیم برنامه خدا را برای زندگی خود پی بربیم و چطور می   .4
توانیم واکنش نشان دهیم؟

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
امروز معنی توبه را مورد بحث قرار بدهید.  .١

یک دعای توبه بنویسید و سپس آنرا در یک سطل بیندازید.  .۲
در باره فرا خوانی مسیحیان مشهور امروزی مانند دیوید لیوینستون   .٣

تحقیق کنید.

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
روش هایی را که امروز می توانیم برای خدا شهادت بدهیم رشح بدهید.  .١

برخی از نامها و عناوین عیسی را فهرست کنید.  .۲
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A3 - سطح 3 
درس۲– زندگی پطرس
موضوع – صید بزرگ

A3 - سطح 4 
درس۲– زندگی پطرس

موضوع – تقالی او

مترکز کالم: لوقا ۵: ١-١١
آیه کلیدی: رومیان ٣: ۲٣

می آموزیم که:
حواریون یاد گرفتند که از عیسی فرمانربداری کنند.  .١

عیسی عظمت و قدرت دارد و می تواند معجزات شگفت انگیزی   .۲
انجام دهد.

خدا می تواند هر که را که توبه کند بکار گیرد.  .٣

مترکز کالم: متی ١۴: ۲۲-٣٣
آیه کلیدی: متی ١۴: ٣٣

می آموزیم که:
١.حواریون فهمیدند که عیسی پرس خداست و او قادر است تا ترسهای ما را 

تسکین بخشد.
اعتامد به عیسی به ما توان می بخشد تا بر طوفانهای زندگی غلبه کنیم.  .۲

معرفی کنید

در باره این مطلب صحبت کنید که در مدرسه اغلب تست یا امتحان 
گرفته می شود تا دیده شود که آیا دانش آموزان درسهای تعلیم داده 

شده را فرا گرفته اند.
عیسی ایامن و فرمانربداری حواریون را در این واقعه تحت آزمون قرار 

داده بود. 

توضیح بدهید که زندگی ما مثل یک سفر دریایی است که در زمان تولد ما 
رشوع می شود و تا وقتی که مبیریم ادامه می یابد. زمانهای آرامش وجود 
دارد وقتی که زندگی آرام است و زمانهایی طوفانی است وقتی که زندگی 

مشکل می شود. 

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
عیسی از قایق پطرس با جمعیت صحبت می کرد.  .١

وقتی که صحبتش متام شد به آنها گفت تا دوباره به ماهیگیری بروند.   .۲
)آنها متام شب قبل را مشغول بودند و خسته و گرسنه ولی هیچ 

چیزی صید نکرده بودند(
پطرس هامنگونه که عیسی فرمان داده بود انجام داد و تعدادی   .٣

زیادی ماهی صید کردند. 
پطرس درک کرد که چقدر عیسی عظمت دارد و چقدر او حقیر بود!   .4

)آیه ۹(
حواریون همه چیز را رها کرده و بدنبال عیسی رفتند.  .۵

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی اولین حواریون خود را فرا می خواند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
عیسی معجزه ای بزرگ انجام داده بود و بعد حواریون را در میان دریای   .١

جلیل فرستاد.
او از یک کوه باال رفت تا دعا کند.  .۲
حواریون در طوفان گرفتار شدند.  .٣

عیسی این موضوع را می دانست و روی دریا راه رفت و نزد آنان آمد.   .4
پطرس خواست که پیش او رفته و روی دریا راه برود.  .۵

او رشوع به فرو رفن کرد و نزد عیسی فریاد بر آورد و عیسی او را نجات   .۶
داد. 

اهمیت ایامن به عیسی را توضیح بدهید.  .۷
توضیح بدهید که چگونه وقتی به عیسی اعتامد کنیم او می تواند در   .٨

طوفانهای زندگی به ما کمک کند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی بر روی آب راه می رود.

مرور کنید

پرسشهایی برای دانش آموزان: 
جواب شمعون پطرس در آیه ۵ چیست؟  .١

در باره اعراف به گناه پطرس چه درسهایی می توانیم بیاموزیم؟  .۲
بحث کنید که توبه به چه معنی است؟  .٣

چطور می توانیم برای عیسی از همه چیز دست بکشیم؟  .4

پرسشهایی برای دانش آموزان: 
کالم عیسی در آیه ۲۷ چگونه می تواند ما را تشویق کند؟  .١

در این آیه از الگوی پطرس چه می توانیم بیاموزیم؟  .۲
با رویارویی با طوفانهای زندگی خودمان چه درسهایی می توانیم   .٣

بیاموزیم؟

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
سه روش را نام بربید که می توانید در هفته پیش رو از عیسی   .١

اطاعت کنید.
از یک مسیحی که می شناسید بپرسید که در باره زمانی که او از   .۲

آمرزش خدا خیلی آگاه بود بگوید.

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
در گروه در باره طوفان بزرگی که در زندگی با آن روبرو بوده اید گفت   .۱
و گو کنید و تعمق کنید که عیسی چگونه می توانسته در آن وضعیت 

کمک کند وقتی که با او اعتامد کنیم.  
اشعیا 4٣: ۲ را بخوانید. آنهایی را که از عیسی پیروی می کنند را در نظر   .۲
بگیرید، این آیه چگونه با آیات خوانده شده امروز توسط ما پیوند دارد؟
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A3 - سطح 3 
درس3– زندگی پطرس

موضوع – عیسی پطرس را نجات می دهد

A3 - سطح 4 
درس٣– زندگی پطرس

موضوع – اعرتاف او

مترکز کالم: متی ١۴: ۲۲-۲٣
آیه کلیدی: متی ١۴: ٣٣

می آموزیم که: 
عیسی پرس خداست.  .۱

اعتامد به عیسی کمک می کند تا بر طوفانهای زندگی و ترسهایامن   .۲
غلبه پیدا کنیم.

مترکز کالم: متی ١۶: ۲٣-۲٨
آیه کلیدی: رومیان ۱۰: ٩

می آموزیم که: 
عیسی "مسیح" است.   .۱

جواب مسیح به پطرس شالوده  و بنیاد کلیسا است.  .۲

معرفی کنید

در باره یک سفر دریایی زندگی صحبت کنید. توضیح بدهید که زندگی 
مانند یک سفر دریایی است که در هنگام تولد ما رشوع می شود و این 

سفر دریایی ادامه می یابد تا زمانی که زمان مرگ ما فرا برسد.

در باره این واقعیت صحبت کنید که یکی از بزرگرین پرسشهایی که هر 
فردی با آن روبرو می شود این است که واقعاً عیسی کیست.

توضیح بدهید که مردم در ایام او جوابهای مختلفی می دادند مبنی بر اینکه 
عیسی کیست و سپس عیسی از حواریون می پرسد که آنان فکر می کنند که 

عیسی کیست.

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
عیسی معجزه بزرگی انجام داد و آنگاه حواریون را به میان دریای   .۱

جلیل فرستاد.
او برای دعا به کوه رفت.  .۲

حواریون گرفتار طوفان شدند.  .٣
عیسی آنرا می دانست و نزد آنان آمد و بر روی دریا راه می رفت.  .4

پطرس از او خواست تا پیش او برود تا بر روی دریا راه برود.  .۵
او رشوع به فرو رفن در آب کرد و عیسی را صدا زد و عیسی او را   .۶

نجات داد.
اهمیت ایامن به عیسی را رشح بدهید.  .۷

توضیح بدهید که وقتی به عیسی اعتامد کنیم او چگونه می تواند به   .٨
ما در طوفانهای زندگی کمک کند. 

در باره اهمیت اعتامد به عیسی در زمانهای سخت تفکر کنید.  .۹

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی بر روی آب راه می رود.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
عیسی در شاملی ترین منطقه است. )نقشه را ببینید(  .۱

او می پرسد " انسانها می گویند که من کیستم"؟ - به چهار پاسخ توجه   .۲
کنید.

او آنگاه می پرسد "شام فکر می کنید که من کیستم؟" پاسخ آنی پطرس را   .٣
ببینید. 

آنگاه او رشح می دهد که آنان ایامن دارند او پرس خدای زنده از   .4
کلیساست.  این ساختامن نیست بلکه گروهی از مردم ایامندار است. 

بعد عیسی رشح می دهد که او خواهد مرد و دوباره از مرگ قیام خواهد   .۵
کرد. 

پطرس می گوید که هرگز چنین مباد. پاسخ پطرس به مسیح را مورد توجه   .۶
قرار بدهید. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید.

منایش بدهید: منایش مربوطه وجود ندارد.

مرور کنید

پرسشهایی برای دانش آموزان:
عیسی چطور می تواند مبا کمک کند تا با ترسهایامن غلبه کنیم؟  .١

چند مشکل مشرک و عمومی را که جوانان با آن مواجه می شوند را   .۲
نام بربید؟

این عبارات چه کمکی می تواند بکند؟  .٣

پرسشهایی برای دانش آموزان:
چطور می توانیم مطمنئ باشیم که ما به درستی متعلق به عیسی   .۱

هستیم؟
چطور می توانیم بخشی از کلیسا بشویم؟  .۲

٣.  به کلیسا پیوسن چه منافعی برای ما دارد؟

 در زندگی

 بکار بندید

یک پوسر دیواری درست کنید و مشکالت را بر روی آن نوشته و بر   .١
روی صلیب با میخ بکوبید.

یک رنگین کامن ترسیم کنید و وعده های کتاب مقدس را روی آن   .۲
بنویسید. 

دعاهای فردی بنویسید و از خدا بخاطر کلیسا تشکر کنید.  .١
در باره فردی فکر کنید که می توانید خرب خوش عیسی را به اشراک   .۲

بگذارید.
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A3 - سطح 3 
درس4– زندگی پطرس

موضوع – عیسی کیست؟

A3 - سطح 4 
درس4– زندگی پطرس
موضوع – بر روی کوه

مترکز کالم: متی ١۶: ١٣-۲٣
آیه کلیدی:  رومیان ۱۰: ۹

می آموزیم که: 
ما باید شهادت بدهیم که عیسی پرس خداست.  .١

عیسی راس کلیساست.   .۲

مترکز کالم: متی ١۷: ١-١٣
آیه کلیدی:  دوم پطرس ١: ١۶-١٨

می آموزیم که: 
عیسی بعنوان پرس خدا منحربفرد است.   .۱

عیسی با عظمت تر از موسی و الیاس است.  .۲

معرفی کنید
در باره خصوصیات و فضایل ویژه صحبت کنید و در نظر بگیرید که چرا 

آنها معروف در نظر گرفته می شوند. عیسی مشهور شد ولی خیلی از 
مردم همچنان منی دانستند که او واقعاً که بود.

در باره تجربیات خاطره انگیزی صحبت کنید که دانش آموزان هرگز فراموش 
نکنند. رشح بدهید که سه تن از حواریون هرگز تجربه مشاهده جالل واقعی 

عیسی را بر روی کوه فراموش نکردند.

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
عیسی می پرسد " انسانها می گویند که من که هستم"؟ - به چهار   .۱

نکته در پاسخ توجه کنید. 
او سپس می پرسد " شام فکر می کنید که من که هستم"؟ - جواب   .۲

آنی پطرس را ببینید. اهمیت اعراف پطرس را رشح داده و بگویید که 
برای ایامنداران به چه معنی است.

او آنگاه توضیح داد که آنان که به پرس خدای زنده  ایامن دارند از   .٣
کلیسا هستند. این ساختامن نیست بلکه گروهی از مردم ایامندار 

هستند!
عیسی آنگاه رشح می دهد که او خواهد مرد و سپس دوباره از مرگ   .4

قیام خواهد کرد.
پطرس می گوید که هرگز چنین نشود. جواب پطرس به عیسی را در   .۵

نظر بگیرید. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
عیسی سه تن از حواریون را انتخاب کرد تا بر روی کوه با او باشند.  .۱

او با موسی و الیاس در متام جالل و کربیایی خود ظاهر می شود.  .۲
پطرس می خواست تا مباند و سه سایبان برای آنها بسازد. خدا از آسامن   .٣

سخن گفت و به آنها گفت که عیسی برتر از هر کس دیگری است. 
4.  حواریون ترسیدند ولی عیسی آنان را تسلی داد و رشح داد که چه 

اتفاقی برای آنان افتاد. 
منحر بفرد بودن عیسی را توضیح بدهید و اینکه او چقدر شگفت   .۵

انگیز است.
در این باره فکر کنید که اهمیت دارد تا در زندگیامن او را همیشه در   .۶

جایگاه اول قرار بدهیم. 

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی متبدل شد.

مرور کنید

پرسشهایی برای دانش آموزان:
چرا سخنان پطرس در )آیه ۲۲( اشتباه بودند؟  .١

چگونه کلیسای ما می تواند مبا کمک کند تا خدا را بهر خدمت   .۲
کنیم؟

می توانیم شاهدان بهری باشیم . به دیگران بگوئیم که عیسی واقعاً   .٣
کیست؟

پرسشهایی برای دانش آموزان:
چرا مهم بود که پطرس شاهد متبدل شدن عیسی باشد؟  .١

فکر می کنید که حواریون چه درسی از این تجربه گرفتند؟  .۲
چطور می توانیم در زندگی خود اولین جایگاه را به عیسی یدهیم؟  .٣

 در زندگی

 بکار بندید

یک پوسر دیواری درست کنید و شکلی  از یک کلیسا ترسیم کنید و   .۱
فواید بودن در خانواده کلیسا را بنویسید. 

یک فرد را که می خواهید به او شهادت بدهید را در نظر بگیرید و   .۲
سپس آنان را ملزم کنید تا بطور منظم دعا کنند.

لیستی از چیزهایی تهیه کنید که ما را از مقدم قرار دادن عیسی در   .۱
زندگی منحرف می کند.

آیه ۵ اظهار می دارد "سخن او را بشنوید". زمان بگذارید و گوش بدهید   .۲
که خدا به شام چه می گوید.
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A4 - سطح 3 
درس۱– زندگی پطرس

موضوع – الگویی از محبت

A4 - سطح 4 
درس۱– زندگی پطرس

موضوع – درس فروتنی

مترکز کالم: یوحنا ۱٣: ۱۷-۱
آیه کلیدی: یوحنا ۱٣: ۱۵

می آموزیم که:
عیسی یک خادم درستکار بود و حقیقی بود.  .۱

ما نیز باید دیگران را خدمت کنیم.  .۲

مترکز کالم: یوحنا ۱٣: ۱۷-۱
آیه کلیدی: یوحنا ۱٣: ۱۵

می آموزیم که:
عیسی خادم فروتنی بود و مطیع اراده خدا بود.  .۱

فروتنی کانون خدمت مسیحی است.   .۲

معرفی کنید

رسزمینی که عیسی در آن زندگی می کرد گرم و خشک بود. )آنرا با 
رسزمینی که دانش آموزان زندگی می کنند مقایسه کنید( مردم عادت 

داشتند تا در راه های خاکی راه بروند و وقتی که به خانه ای می رسیدند 
مالک خانه مطمنئ می شد که پاهای مهامنان قبل از اینکه غذا بخورند 

شسته شده باشد.  )در باره موضوعات فرهنگی کشور دانش آموزان وقتی 
که به خانه می رسند فکر کنید(

عیسی مسیح اغلب اهمیت حقایق در باره زندگی مسیحی را از طریق متثیل 
های خود رشح می داد. در این موقعیت او تصمیم گرفت تا تعالیم خود را از 

طریق آنچه که "متثیل در عمل" است انجام بدهد. 

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
یک روز قبل از مصلوب شدن عیسی بود و او آخرین غذای خود را با   .١

حواریون می خورد. 
هیچ کس بخود زحمتی نداد تا طبق رسم متداول پاهای خود را   .۲

بشوید. عیسی آماده شد تا چنین کند. )آیه ۴ و ۵(
پطرس گفت که منی خواهد تا عیسی پاهای او را بشوید.   .٣

عیسی رشح داد که او باید چنین کند در غیر این صورت پطرس جزو   .4
شاگردان او نخواهد بود )آیه ٨(

عیسی با شسن پاهای آنان می خواست نشان بدهد که همه ما از   .۵
گناه آلوده ایم و نیاز به شستشو داریم یا از گناه پاک شویم و تنها او 

می تواند چنین کند زیرا او برای ما بر روی صلیب مرد. 
عیسی همچنین نشان داد که ما باید بخاطر دیگران آمادگی انجام   .۶

وظایف کوچک را داشته باشیم. 
اهمیت شسن پاهای یکدیگر را رشح بدهید.    .۷

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ١ را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی پاهای حواریون خود را می شوید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
عیسی عید پسح را با حواریون خویش برگزار می کرد و متامی چیزهایی   .١

را که برای بنی ارسائیل هنگامی که از مر بیرون می آمدند یادآوری می 
کرد.

در خالل این غذا خوردن بود که او دو درس مهم را ارائه منود.   .۲
ابتدا او جایگاه یک خدمتکار را گرفته و پاهای آنان را شست و نشان داد   .٣
که او آماده است تا وظایف خیلی محقری را انجام دهد و الگویی به آنها 

نشان داد. )آیه کلیدی را ببینید(
او همچنین به آنان نشان داد که ما همه نیاز داریم که از گناهان خود   .4

پاک شویم. )او تصویری از شستشو را نشان داد ، آیه ١۰( ولی وقتی 
مسیحی می شویم باید روزانه پاهای خود را بشوئیم وقتی گناه می 

ورزیم و نیاز به آمرزش او داریم.
مشاهده کنید که مسیح به پطرس چه گفت تا به دانش آموزان کمک کند   .۵

تا این مطلب را بفهمند. 
ثانیا ً او نان و آب انگور را برداشت و توضیح داد که نان بدن اوست که   .۶
مصلوب می شود و آب انگور خون اوست که از صلیب جاری می شود. 

)لوقا ۲۲: ۱٩و۲۰(

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ١ را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی پاهای حواریون خود را می شوید.

مرور کنید

روش عملی را که مسیحیان می توانند در هفته بعد یکدیگر را   .١
خدمت کنند مورد بحث قرار بدهید. 

به یک روش عملی بیندیشید که از طریق عملی گروهی را در خارج   .۲
از کلیسا خدمت کنید. 

راههایی را که می توانیم امروز فروتنی را مترین کنیم مورد بحث قرار   .١
بدهید.

به شیوه های عملی که بواسطه آن می توانیم خدا را در ابتدای هر کاری   .۲
در زندگی قرار بدهیم تفکر و تعمق کنید.

در مورد زندگی یک مسیحی که برای خدمات متواضعانه مشهور است   .٣
تحقیق کنید. 

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
عیسی چگونه دیگران را خدمت می کرد زمانی که بر روی زمین بود؟  .١

عیسی همچنین تعلیم می داد که گرچه ما مسیحی هستیم ولی   .۲
همچنان گناه می ورزیم و هر روزه باید در طلب پاکی او و آمرزش 

او باشیم.  

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
پطرس از این واقعه چه درس عربتی گرفت؟  .١

تطهیر شدن از گناهان یعنی چه و هر روزه چه باید کنیم تا به خداوند   .۲
نزدیک مبانیم و در زندگی خود از اراده او پیروی کنیم.
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A4 - سطح 3 
درس۲– زندگی پطرس

موضوع – او خدای خود را انکار کرد

A4 - سطح 4 
درس۲– زندگی پطرس

موضوع – درس وفاداری

مترکز کالم: لوقا ۲۲: ٣١-٣۴ و ۶۲-۵۴
آیه کلیدی: لوقا ۲۲: ٣١-٣۲

می آموزیم که: 
مشکل است که ما متعلق به عیسی باشیم.  .١

ماباید همیشه سعی کنیم که راستگو باشیم.   .۲

مترکز کالم: لوقا ۲۲: ٣١-٣۴ و ٣٩-۶۲
آیه کلیدی: لوقا ۲۲: ٣١-٣۲

می آموزیم که:
ما باید از خود اتکایی دست کشیده و در عوض به عیسی توکل کنیم.  .١

ما باید با متام دل از گناهان خود متاسف باشیم هامنطور که عیسی بود.  .۲

معرفی کنید

به موقعیتهایی بیندیشید که دانش آموزان متایل به دروغ گفن دارند و 
کامالً حرف حقیقت را منی زنند. بررسی کنید که چرا ما گاهی می ترسیم 
که راست بگوئیم. رشح بدهید که پطرس خود را در چنین وضعیتی قرار 

داد.

پطرس مباهات کرد که هرگز عیسی را مایوس نخواهد کرد حتی اگر به زندان 
بیفتد یا برای او مبیرد. )لوقا ۲۲: ٣٣( می دانیم که غرور قبل از سقوط می 
آید. )امثال سلیامن ١۶: ١٨( برای پطرس غرور او قبل از سقوط فاجعه بار 

آمد.

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
پطرس گروه دستگیرکنندگان را تا خانه کاهن اعظم تعقیب کرد.  .١

۲.  او در جمع تعدادی از افراد در صحن خانه وارد شد. 
برخی از آنان پرسیدند که آیا یکی از دوستان و پیروان عیسی بوده   .٣

است و او سه بار انکار کرد که عیسی را منی شناسد و به آنان دروغ 
گفت. 

عیسی به پطرس نگاه کرد ، خروس سه بار خواند و بعد پطرس   .4
فهمید که چه کاری کرده است. او بیرون رفت و به سختی گریست. 
او درست هنگامی که عیسی به او نیاز داشت او را انکار کرد و در 

عوض شجاع بودن ترس بر او چیره شد. 

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: پطرس عیسی را انکار می کند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
پطرس باید گیج شده باشد. او آنچه را که عیسی در باره انکار او گفته   .۱

بود می دانست. )۲۲: ٣۴( او فکر می کرد به اندازه کافی قوی است تا از 
عیسی پشتیبانی کند.

وقتی در وضعیت بحرانی قرار گرفت خیلی ترسید تا حقیقت را بگوید.   .۲
در واقع او عیسی را سه بار انکار کرد درست هامنطور که عیسی به او 

گفته بود که چنین می شود.
به این بیندیشید که او با مایوس کردن عیسی چه احساسی داشت.   .٣

ماهیت وسوسه پطرس را مورد بحث قرار بدهید.  .4
همچنین در باره اهمیت جاهایی که می رویم، با چه کسانی معارشت   .۵

می کنیم و چطور می اندیشیم بحث کنید. 

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: پطرس عیسی را انکار می کند. 

مرور کنید

لیستی را تهیه کنید که چرا متعلق بودن به عیسی مشکل است و   .۱
بعد وعده کالم را بر آنها بنویسید.

پطرس عیسی را مایوس کرده بود؛ آیا او بخشیده می شد؟  .۲
پیدا کنید که چطور داود گناه خود را با بَتَشبَع اعراف کرد   .٣ 

)دوم سموئیل ١١( در مزمور ۵۱ و چگونه احیا شد. 

لیست کیفیتهایی که باید برای انتخاب دوستان خوب دنبال آن بگردیم را   .۱
بنویسید.

یک روش که می توانید در این هفته به عیسی وفادار باشید را نام بربید.  .۲
در باره مقصود عیسی وقتی که به پطرس در باره آنچه که ممکن است   .٣

اتفاق بیفتد هشدار داد فکر کنید. )لوقا ۲۲: ٣۲(

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چرا گاهی اوقات برای مسیحیان مشکل است که بگویند متعلق به   .۱

عیسی هستند؟
چه چیزی ما را بر حذر می دارد تا حقیقت را بگوئیم؟  .۲

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چگونه می توانیم نشان بدهیم که واقعاً از گناهان خود متاسفیم؟  .۱

چگونه می توانیم تصمیم بگیریم که با چه دوستانی بطور منظم معارشت   .۲
کنیم؟
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A4 - سطح 3 
درس٣– زندگی پطرس

موضوع – عیسی مسیح می میرد

A4 - سطح 4 
درس٣– زندگی پطرس

موضوع – درسهایی از غم و شادی

مترکز کالم: مرقس ۱۵: ۴۰-۲۲
آیه کلیدی: غالطیان ۲: ۲۰

می آموزیم که:
عیسی معصوم و بی عیب و نقص بود.  .۱

ما باید برای مرگ عیسی سپاسگزار باشیم که بر روی صلیب برای ما   .۲
مرد. 

مترکز کالم: لوقا ۲۴: ۱-۱۲ و ٣٣-۴٩
آیه کلیدی: لوقا ۲۴: ۴۷-۴۶

می آموزیم که:
عیسی مجازات گناهان ما را بر خود گرفت تا ما نجات یابیم.  .۱

عیسی آمرزش و زندگی جاودان را مبا ارزانی داشت.   .۲

معرفی کنید

بحث کنید که اگر اگر فردی مانند پطرس آنان را مایوس می کرد، چه 
می کردند؟ در باره آنچه که پطرس سعی کرد انجام دهد و اینکه احتامالً 

چطور غیر ممکن بود بیندیشید.

رشح بدهید که ما واقعاً منی دانیم پطرس چه می کرد وقتی که عیسی بر 
روی صلیب بود  ولی می دانیم که در صبح روز یکشنبه عید پاک او به مقربه 

رفت و کتاب مقدس می گوید که او در واقع در آن روز عیسی را مالقات 
کرد. )آیه ٣۴ را ببینید(

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
توصیف کنید که چطور عیسی را به بیرون از شهر بردند تا مصلوب   .۱

شود.
توصیف کنید که چگونه با او رفتار شد و آنانی که اطراف او بودند   .۲

چطور به او توهین کرده و او را استهزاء منودند.
توضیح بدهید که سه ساعت تاریکی چیزی معجزه گونه بود و مبا   .٣

کمک می کند تا درک کنیم که خدا منی توانست ببیند که پرسش برای 
گناهان ما مجازات می شود. 

در طی آن زمان عیسی بار مجازات گناهان ما را که ذمه و بدهی ما   .4
بود را بر دوش گرفت.

رشح بدهید که وقتی عیسی مرد چه اتفاقی افتاد )آیات ٣٨-٣٩(  .۵
رشح بدهید که افرس رومی وقتی کنار صلیب ایستاده بود چه   .۶

واکنشی از خود نشان داد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی مصلوب شده و می میرد. 

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
توصیف کنید که چطور زنان در صبح عید قیام به مقربه رفتند.  .۱

توضیح بدهید که آنان چه یافتند و چه پیامی به آنان داده شد.  .۲
وقتی که پطرس خرب را شنید توضیح بدهید که چکار کرد. )آیه ۱۲(  .٣

بحث کنید که چرا برای برخی بسیار مشکل بود که باور کنند که عیسی   .4
زنده است.

رشح بدهید که چه اتفاقی افتاد وقتی که عیسی مسیح به آنان ظاهر   .۵
شد. 

پطرس و دوستانش با دیدن عیسی مسیح قیام کرده از مرگ، از شور و   .۶
شعف بسیاری برخوردار شدند.

توضیح بدهید که عیسی چگونه مصیبت های خود را رشح داد؟   .۷ 
)آیات ۴۷-۴۵(

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی زنده است و از مرگ قیام کرده است. 

مرور کنید

در باره اهمیت مرگ عیسی بر روی صلیب فکر کنید ، معنی آیه   .۱
کلیدی، و این واقعیت که عیسی برای تک تک افراد مرد.

فواید مرگ عیسی بر روی صلیب را بحث کنید. فکر کنید که در   .۲
کجا می توانید صلیبی را بعنوان یادآوری قربانی و از خود گذشتگی 

عیسی به اهتزاز در آورید.  

روشهایی که می توانیم بطور عملی تاسف خود را از گناه نشان دهیم   .۱
مورد بحث قرار دهید.

شعری یا رسودی روحانی در مدح پیروزی عیسی بر مرگ و قیام او   .۲
بنویسید. 

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چرا فکر می کنید که عیسی بر روی صلیب مرد؟  .۱

چطور می توانیم نشان دهیم که از مرگ عیسی بر روی صلیب   .۲
شکرگزاریم؟

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چطور می توانیم مطمنئ باشیم که عیسی زنده است؟  .۱

داشن زندگی جاویدان به چه معنی است؟  .۲
چطور می توانیم بدانیم که واقعاً آمرزیده شده ایم؟  .٣



Farsi     ۶ - ۱ دروس A دستورالعمل برای معلامن - وقت کتاب مقدس سطح 3 و 4 رسی - BES22

A4 - سطح 3 
درس4– زندگی پطرس

موضوع – "آیا مرا دوست میداری؟"

A4 - سطح 4 
درس4– زندگی پطرسد

موضوع – درسهایی از محبت

مترکز کالم: یوحنا ۲۱: ۱۷-۱
آیه کلیدی: یوحنا ۲۱: ۱۷

می آموزیم که:
حتی وقتی عیسی را رد می کنیم، هامنطور که پطرس چنین کرد، می   .۱

توانیم آمرزیده بشویم.
عیسی از ما می خواهد تا بدیگران بیاموزیم و از آنها مراقبت کنیم   .۲

هامنطور که چوپان از گوسفندان خود مراقبت می کند.

مترکز کالم: یوحنا ۲۱: ۲۰-۱
آیه کلیدی: یوحنا ۲۱: ۱۵

می آموزیم که:
عیسی رشوع تازه ای را برای ما تدارک دیده است.   .۱

در عوض قصورها و شکست ها یامن عیسی ما را دوست دارد نه حتی   .۲
کمر.

معرفی کنید
پس از مرگ عیسی پطرس تالش می کند تا زندگی خود را دوباره رشوع 

کند. او به خانه خود باز می گردد و به کار قبلی خود می پردازد و برای 
ماهیگیری به دریاچه جلیل می رود.

عیسی مسیح ثابت کرد که او زنده است ، با ظاهر شدن به حواریون خویش 
در موقعیت های متعددی پس از اینکه از مرگ قیام کرده بود. )اول قرنتیان 

)٣-٨ :۱۵

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
حواریون برای متام شب به ماهیگیری پرداختند و هیچ صید نکردند.   .۱

آنان خسته و گرسنه و نا امید به ساحل باز می گشتند. 
عیسی مسیح از ساحل آنها را صدا زد ولی آنها او را نشناختندو او از   .۲

آنها پرسید که آیا هنوز ماهی نگرفته اند. 
آنان به دستور او اطاعت کردند و تور را در آن طرف قایق انداختند   .٣

و بعد مقداری زیادی ماهی گرفتند.
یوحنا فهمید که او عیسی است و پطرس شنا کرد تا با او مالقات کند.  .4

عیسی همه آنها را برای صبحانه دعوت کرد و بعد از پطرس پرسید   .۵
که چقدر او را دوست می دارد.

پطرس جواب داد که او را دوست دارد و عیسی به او کار جدیدی داد   .۶
تا از پیروان او مراقبت کند. )گوسفندان(

بحث کنید که چرا عیسی سه بار هامن سوال را از او پرسید.  .۷
بیندیشید که عیسی مسیح چطور می توانسته او را ببخشد که چنان   .٨

شغل مهمی را به او واگذار کند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی در جلیل به حواریون ظاهر می شود و از پطرس 
چند بار سوال می پرسد.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
یکی از پدیدار شدن قیام به هفت حواری بود که برای ماهیگیری به   .۱

دریای جلیل رفته بودند. 
او با ارزانی داشن صید بزرگی از ماهی ثابت کرد که کیست.   .۲

حواریون صبحانه را با مسیح در ساحل خوردند.  .٣
عیسی مسیح می خواست مطمنئ شود که پطرس واقعاً بخاطر مایوس   .4

کردن او در ساعتهای آخر عمر خود توبه کرده است. 
پطرس در حضور دیگران سه بار محبت و عالقه خود را برای عیسی   .۵

مسیح ابراز کرد. 
حال پطرس شبانی می شود که در کلیسای جدید از پیروان خداوند   .۶
مراقبت می کند.  به او فرصت تازه ای داده شده بود تا خداوند را 

خدمت کند. 
بحث کنید که عیسی چقدر ما را دوست دارد ، نه حتی کمر، در بر   .۷

خالف کوتاهی ها وشکست هایامن، و از ما می خواهد تا او را دوست 
داشته باشیم. 

به دانش آموزان یادآوری کنید که خدا هرگز ما را مایوس نخواهد کرد   .٨
گرچه ما ممکن است اغلب او را مایوس کنیم. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید.

منایش بدهید: عیسی در جلیل به حواریون ظاهر می شود و از پطرس چند 
بار سوال می پرسد.

مرور کنید

یک راه عملی را بحث کنید که بتوانید زمانی بگذارید و به عیسی در   .۱
این هفته گوش بدهید.

در باره مسیحیان مشهور بیابید که آموخته بودند تا چطور به عیسی   .۲
گوش کنند و آنگاه اراده او را بجا آورند.

بحث کنید که چطور محبت خدا و آمرزش می تواند ما را تشویق کند.   .۱
در باره مسیحیان مشهور تحقیق کنید  که عیسی به آنان رشوعی تازه   .۲

عطا کرده بود.

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
در نظر بگیرید که چقدر اهمیت دارد تا محبت خود را به خداوند   .۱

برای متامی آنچه که برای ما انجام داده ابراز کنیم؟
تشخیص بدهید که خداوند آماده است تا بیش از یک فرصت به ما   .۲

عطا کند وقتی که او را مایوس می کنیم تا توبه واقعی را از خود 
نشان دهیم. 

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چطور می توانیم قدردان محبت خدا برای خود باشیم؟  .۱

چطور می توانیم محبت خدا را برای خود با اعامل خویش ثابت کنیم؟  .۲
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A5 - سطح 3 
درس۱– زندگی پطرس

موضوع – پطرس موعظه می کند.

A5 - سطح 4 
درس۱– زندگی پطرس
موضوع – پنطیکاست

مترکز کالم: اعامل رسوالن ۲: ۱-۴٣
آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۱: ٨

می آموزیم که: 
روح القدس بعنوان عطیه ای به پیروان عیسی ارزانی شد.   .۱

پیام حواریون این بود که باید توبه کرده و آمرزش خدا را بدست   .۲
آوریم.

مترکز کالم: اعامل رسوالن ۲: ۴۲-۱
آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۲: ٣٨

می آموزیم که: 
پنطیکاست عید یهودی بود که پنج روز پس از پسح جشن گرفته می شد.  .۱

پس از موعظه پطرس کلیسا متولد شد.  .۲

معرفی کنید

در این باره فکر کنید که دانش آموزان چه احساسی ممکن است داشته 
باشند وقتی که زندگی آنان تغییر بزرگی کند. مدرسه تازه، خانه تازه، 

تغییراتی در رشایط خانوادگی. رشح بدهید که حال تغییرات بزرگی برای 
حواریون پیش آمد که عیسی مسیح به آسامن عروج می کرد و آنان 

بایستی کار او را ادامه بدهند.

در باره این واقعیت فکر کنید که تولد ها، سالگردها و اعیاد مذهبی برای 
همه خانواده ها مهم هستند. در ماههای جاری به برخی از روزهای خاص 

بیندیشید. قوم یهود پنطیکاست را جشن می گرفت که پنجاه روز بعد از 
پسح بود وقتی که مر را ترک کردند و موسی احکام را در کوه سینا دریافت 

منود.

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
حواریون منتظر نزول روح القدس بودند که عیسی به آنان وعده   .۱

داده بود. )اعامل رسوالن ۱: ٨(
در روز پنطیکاست روح القدس نازل شده هامنگونه که در آیات ۲-٣   .۲

رشح داده شده است.
حواریون رشوع به سخن گفن به زبانهای دیگر کردند بطوریکه   .٣

مردمی که از اقوام بسیاری برای عید مخصوص به اورشلیم آمده 
بودند توانستند زبان آنها را بفهمند. 

برخی  اینطور فرضیه داده اند که آنان بیش از حد رشاب خورده   .4
بودند. 

پطرس ابتکار عمل را بدست می گیرد و به جمعیت توضیح می دهد   .۵
که چه اتفاقی افتاده است. او به آنان می گوید که نبوت یوئیل به 

کامل رسیده است و روح القدس نازل شده است. )یوئیل ۲: ٣۲-۲٨(
او با جسارت می گوید که آنان مسئول مرگ مسیح بوده اند اما خدا   .۶

او را از مرگ قیام داده است. 
مردم ناراحت شده و پرسیدند که چکار باید کنند.   .۷

پطرس به آنان گفت که توبه کنند و تعمید یابند و در آن روز سه   .٨
هزار نفر ایامن آورده و از پیروان عیسی شدند. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۱ را کامل کنید.

منایش بدهید: روز پنطیکاست. 

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
وعده عیسی مسیح  وقتی که حواریون روح القدس را با منظری غیر   .۱

عادی در روز پنطیکاست دریافت منودند محقق شد. 
رشح بدهید وقتی که روح القدس نازل شد چه اتفاقی افتاد.   .۲

پطرس گفت که قوم یهود مسئول مرگ عیسی بوده است اما خدا او را   .٣
قیام داده و به ملکوت آسامن برده است و حال او روح القدس را نازل 

کرده است. 
آن ایامنداران باور کردند اولین اعضای کلیسا هستند. کلیسا در آن روز   .4

آغاز شد و تا حال حارض ادامه یافته است. 
بحث کنید که چه اتفاقی برای مردمی که ایامن آوردند افتاد )آیات ٣٨-  .۵

٣۹ را ببینید(
مشاهده کنید که آنان چه کردند وقتی که زندگی هایشان تغییر کرد.   .۶ 

)آیه ۴۲ را بخوانید(

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۱ را کامل کنید.

منایش بدهید: روز پنطیکاست. 

مرور کنید

بیندیشید که چطور روح القدس به ما قدرت می دهد تا شهادت   .۱
بدهیم.

اهمیت نر خرب خوش را به رسارس جهان به بحث و گفتگو بگذارید.  .۲
در گروه راههایی که دانش آموزان برای این هفته بتوانند شهادت   .٣

بدهند را بحث کنید.
بیابید که از چه شکل توبه و طلب بخشایشی در سالهای بسیار پیش   .4

استفاده می شده است.

اهمیت کار روح القدس را بحث کنید.   .۱
امتیازات جلسات مشارکت نزدیک بعنوان کلیسا را بحث کنید.   .۲

نام یک کلیسا را بیابید که برسعت رشد می کند و خصوصیات آنرا نام   .٣
بربید.

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
شهادت دادن یا شاهد بودن یعنی چه؟  .۱

توبه یعنی چه؟  .۲

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چرا پنطیکاست در کلیسای امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟  .۱

فرق بین رشکت در جلسات کلیسا و مشارکت روحانی را مورد بحث قرار   .۲
بدهید.
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A5 - سطح 3 
درس۲– زندگی پطرس

موضوع – پطرس شفا می دهد

A5 - سطح 4 
درس۲– زندگی پطرس

موضوع – شفای مرد علیل

مترکز کالم: اعامل رسوالن ٣: ۱۶-۱
آیه کلیدی: اعامل رسوالن ٣: ۶

می آموزیم که: 
عیسی مسیح قدرت دارد که بیامران و مریضی را شفا دهد.  .۱

او می تواند زندگی ما را عوض کند چنانچه به او اعتامد و توکل کنیم.    .۲

مترکز کالم: اعامل رسوالن ٣: ۲۶-۱
آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۴: ۱۰

می آموزیم که: 
خدا ما را در زمان مناسب در جایگاه مناسب قرار خواهد داد.  .۱

این قدرت خدا بود که مردم علیل را شفا داد و از قدرت حواریون نبود.  .۲

معرفی کنید

پطرس و دیگر حواریون هرگز متثیل سامری نیکوکار را که به آنان آموخته 
بود فراموش نکردند مبنی بر اینکه نیاز است تا "همسایگان خویش را 
دوست بدارند". )لوقا ۱۰: ۲۵-٣۷( وقتی این مرد را دیدند دانستند که 

باید کاری را انجام دهند که عیسی انجام می داد.

یکی از بزرگرین تعالیم عیسی مسیح مراقبت و اهمیت دادن به دیگران بود. 
او بطور مداوم به حواریون خود محبت خویش را برای همه نشان می داد 

خصوصاً برای نیازمندان. )یوحنا ۱۴: ۱۲(

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
پطرس و یوحنا برای عبادت به معبد می روند.  .۱

مردی را می بینند که قادر به راه رفن نبود، از وقتی که بدنیا آمده   .۲
بود ، چهل سال قبل. 

او درخواست پول می کند اما پطرس می گوید او چیزی بهر دارد ، او   .٣
می تواند شفا یابد.

او به مرد کمک می کند تا بر روی پا بایستد و سپس مرد رشوع به   .4
جهیدن می کند و راه رفته و به معبد می رود تا خدا را شکر کند. 

این اولین شفا در کلیسای اولیه بود.  
وقتی که جامعت گرد هم آمدند ، پطرس توضیح داد که مرد نه با   .۵

قدرت خود و نه با قدرت پطرس شفا یافته است بلکه بنام عیسی که 
مردم او را مصلوب منودند شفا یافته است. )آیه ۱۶ را ببینید(

ایامن مرد را که در آیه ۱۶ تاکید شده است مورد توجه قرار بدهید.   .۶

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: یک گدای افلیج شفا یافت.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
بزودی پس از پنطیکاست پطرس و یوحنا برای دعا به معبد می رفتند.  .۱

وقتی که مرد افلیج را دیدند می دانستند که عیسی چه می کرد.   .۲
در ایامن ، پطرس به مرد کمک کرد تا رس پا بایستد. او بالفاصله شفا   .٣

یافت و با راه رفن و جهیدن ثابت کرد که شفا یافته و  رفت تا در معبد 
شکرگزاری کند.

او بالفاصله شفا یافت ؛ درست مانند بسیاری از معجزاتی که عیسی بجای   .4
آورد. 

قدرت عیسی مسیح در حواریون او از طریق آمدن روح القدس بدیهی   .۵
بود.  

نکات اصلی موعظه پطرس را در نظر بگیرید هامنگونه که او رشح داد   .۶
که عیسی کیست و همچنان قادر است چه کارهایی انجام دهد. 

مورد توجه قرار دهید که چطور خداوند می تواند حواریون خویش را با   .۷
قدرت شفا تجهیز مناید. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید.

منایش بدهید: یک گدای افلیج شفا یافت. 

مرور کنید

به معجزه شفا بیندیشید و واقعیتی که همه شفا منی یابند.   .۱
بحث کنید که چطور مسیحیان باید شاهدانی در خانه باشند   .۲

)اورشلیم ما( قبل از اینکه زمان آخر زمین فرا برسد. 
در باره مسیحیان دوره مدرن که معجزه شفا را تجربه کرده اند   .٣

گفتگو کنید.
در باره تغییری که عیسی می تواند در زندگی ما ایجاد کند هنگامی   .4

که به او اعتامد کنیم، به بحث و گفتگو بپردازید.

بحث کنید که چطور زمان گذاشن با عیسی می تواند بر همه کارها و   .۱
شهادت های ما تاثیر بگذارد. 

با دیگر مسیحیان برای دعا  زمان بگذارید تا شام را از قدرت خویش پر   .۲
مناید و به شام فرصتهایی برای خدمت کردن بدهد. 

در باره دالیلی فکر کنید که چرا پطرس اینقدر تغییر کرد از زمانی که   .٣
خداوند را انکار کرده بود.

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چرا فکر می کنید که خدا همه مردم را شفا منی دهد؟   .۱
چطور می توانیم بصورت روزانه به خدا اعتامد کنیم؟   .۲

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چطور می دانید که در جایگاهی قرار دارید که خدا می خواهد شام در   .۱

آن باشید؟
چطور می توانیم خدا را بخاطر آمرزش گناهامنان و تغییر زندگیامن حمد   .۲

بگوئیم ؟



Farsi     ۶ - ۱ دروس A دستورالعمل برای معلامن - وقت کتاب مقدس سطح 3 و 4 رسی - BES25

A5 - سطح 3 
درس3– زندگی پطرس

موضوع – پطرس شهادت می دهد

A5 - سطح 4 
درس٣– زندگی پطرس

موضوع – در مقابل شورای کاهنان یهود 

مترکز کالم: اعامل رسوالن: ۴: ۲۲-۱
آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۴: ۱۲

می آموزیم که : 
روح القدس تغییر بزرگی در زندگی پطرس داشت.   .۱

مسیحیان باید موضع محکمی در قبال خدا در پیش گیرند.    .۲

مترکز کالم: اعامل رسوالن: ۴: ٣۱-۱
آیه کلیدی: اعامل رسوالن ۴: ۱٣

می آموزیم که :
خدا جرات  و قوت به پطرس داد تا شهادتی برای زمامداران مذهبی   .۱

باشد. 
ایامنداران می بایست آماده باشند تا به دیگران در باره عیسی با هر   .۲

قیمتی که باشد شهادت بدهند. 

معرفی کنید

آنچه را که در درس پیشین اتفاق افتاد مرور کنید. به دانش آموزان یاد 
آوری کنید که در برخی کشورها اگر برای عیسی بایستید میتواند نتیجه 
بازجویی و شکنجه و یا حتی زندان در پی داشته باشد. در این موقعیت 
پطرس و یوحنا از سوی زمامداران مذهبی مورد بازخواست قرار گرفتند.

پطرس موعظه بزرگ دیگری را وعظ کرد. )فصل ٣( تعدادی از ایامنداران در 
حدود ۵۰۰۰ نفر بالغ می شدند )آیه 4( زمامداران مذهبی خیال کردند که 
وقتی عیسی مسیح مصلوب شد پایان ادامه پیروی از او خواهد بود. حال 

حتی عظیم تر بود!

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
زمامداران مذهبی پیام پطرس را شنیدند و مضطرب شدند زیرا تعلیم   .۱
به مردم کار آنان بود و نیز چون پطرس داشت در باره اینکه عیسی 

مسیح زنده است موعظه می کرد. 
پطرس و یوحنا دستگیر شدند و در زندان افتادند.   .۲

روز بعد آنان مجبور شدند تا در مقابل شورای یهودیان قرار بگیرند   .٣
)دادگاه مذهبی( درست هامنطور که عیسی قرار گرفت. 

آنان می خواستند بدانند که پطرس از چه قدرتی استفاده کرد تا   .4
باعث شود تا آن مرد راه برود.

پطرس به آنان گفت که قدرت از نام عیسی بود. )آیه ۱۰(  .۵
رهربان مذهبی تحت تاثیر پطرس و شجاعت یوحنا قرار گرفتند.   .۶

آنان به پطرس گفتند که از موعظه دست بکشد.  .۷
پطرس گفت که آنان مجبور به اطاعت از خدا هستند در عوض   .٨

اطاعت از آنان. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید. 

منایش بدهید: پطرس و یوحنا دستگیر شدند. 

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
پطرس و یوحنا دستگیر شدند.  .۱

به اهمیت شورای یهود توجه کنید.   .۲
پطرس با جسارت به شورا گفت که این قدرت عیسی بود که آن مرد را   .٣

شفا داد و سپس رشح داد  که مسیح تنها منجی است )آیه ۱۲(
شورای یهود از شجاعت پطرس و یوحنا متحیر شدند و متوجه شدند این   .4

بدین خاطر بوده که آنان با عیسی بوده اند. 
آنان به ایشان گفتند که موعظه را بنام عیسی مسیح متوقف کنند. ولی   .۵

پطرس به آنان گفت که آنان مجبورند تا از خدا اطاعت کنند تا اینکه 
مطیع شورای یهود باشند. 

پطرس و یوحنا به مردم خود بازگشتند و با هم دعا کردند تا قادر باشند   .۶
تا پیام را با شجاعت بگویند. به دعاهای آنان توجه کنید که به روش 

قدرمتندی پاسخ داده شد. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید. 

منایش بدهید: پطرس و یوحنا دستگیر شدند. 

مرور کنید

نکات کلیدی ایامن مسیحی را که باید بعنوان شالوده و بنیادی عمل   .۱
کند را خالصه کنید. بیاد داشته باشید که عیسی مسیح باید بنیاد 

اعتقادی ایامنداران باشد. )آیه ۱۲ را در نظر بگیرید(
در باره یک مسیحی مشهور بیابید که برای اعتقاد خود رساپا محکم   .۲

ایستاد مانند اریک لیدل.

بحث کنید که چطور می توانید در ایامن خود جسارت داشته و شهادت   .۱
دهید. 

در باره کار درهای باز یا اعتامد بارناباس تحقیق کنید تا بیابید که چطور   .۲
مسیحیان می توانند در جاهایی که مورد بارخواست قرار می گیرند 

ظفرمند شوند. 

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چه چیزی ما را از گفن در باره عیسی به دیگران منع می کند ؟  .۱

سنگ زنده بودن برای یک ایامندار به چه معنی است؟ )اول پطرس   .۲
۲: ۴و۵(

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چطور می توانیم برای شهادت دادن وابسته به روح القدس باشیم؟  .۱

چطور مخالفت با انجیل مبا کمک میکند تا ایاممنان رشد کند؟  .۲
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A5 - سطح 3 
درس4– زندگی پطرس

موضوع – پطرس در زندان

A5 - سطح 4 
درس4– زندگی پطرس

موضوع – در زندان

مترکز کالم: اعامل رسوالن ۱۲: ۱-۱٩
آیه کلیدی: اول یوحنا ۵: ۱۴

می آموزیم که:
آزار و جفا چیزی است که بر امت خدا تاثیر می گذارد.  .۱

کتاب مقدس می آموزد که خدا ما را دوست دارد و می داند بهرین   .۲
ها برای ما چیست.

مترکز کالم: اعامل رسوالن ۲۱: ۱-۱٩
آیه کلیدی: اول یوحنا ۵: ۵

می آموزیم که:
اهمیت دارد که به خدا اعتامد کنیم هامنطور که پطرس چنین کرد، حتی   .۱ 

در سخت ترین رشایط.
خدا می تواند کارهای غیر ممکن را انجام بدهد ولی مابقی کار را به ما   .۲

می سپارد.

معرفی کنید

عیسی مسیح گفت هامنطور که دنیا از من نفرت دارد پس آنها از 
حواریون و همه امت خدا نفرت خواهند داشت. )یوحنا ۱۵: ۱٨(. عیسی 
در اوان زندگی خود نزدیک بود که توسط هیرودیس پادشاه کشته شود. 

حال نوه او هیرودیس دیگر می خواهد هامنگونه با پطرس رفتار کند.

بار دیگر پطرس بخاطر ایامنش و موعظه اش در زندان است.او باید ایامنی 
عظیم داشته باشد که در زندان به خوابی عظیم رفته باشد، یک شب قبل از 

محاکمه اش. آیا پطرس حقیقت کالم را آموخته بود که بعدها 
آنرا نگاشت؟ )اول پطرس ۵: ۷(

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
هیرودیس پادشاه دستور قتل یعقوب را داد و وقتی که دید این کار   .۱

یهودیان را خشنود کرده دستور داد تا پطرس را هم دستگیر کنند. 
پطرس دوباره در زندان است و منتظر محاکمه عمومی است.   .۲

کلیسا گرد هم آمدند تا دعا کنند.  .٣
شب قبل از محاکمه فرشته ای به پطرس کمک کرد تا از زندان   .4

بگریزد. 
او به خانه ای رفت که دوستانش دعا می کردند.  .۵

دخر خدمتکار که درب را باز کرد گفت که پطرس آنجا بود ولی هیچ   .۶
کس حرف او را باور نکرد.

رسانجام فهمیدند که خدا دعای آنها را اجابت کرده است.  .۷
اهمیت مشارکت و رفاقت واقعی را در میان ایامنداران در نظر   .٨

بگیرید.
٩. در این باره فکر کنید که باید بطور منظم دعا کنیم، انتظار داشته 
باشیم تا خدا پاسخ داده و اراده خدا را در زندگی خود بپذیریم.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۴ را کامل کنید. 

منایش بدهید: پطرس بطور معجزه آسایی از زندان می گریزد. 

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
کلیسا نگران پطرس بود و مشتاقانه برای او دعا می کرد.   .۱

پطرس توسط ۱۶ نگهبان محافظت می شد که به دو نفر از آنها زنجیر   .۲
شده بود.

فرشته ای ظاهر شد و او را بیدار منوده و از زنجیر ها رها کرد و او را به   .٣
بیرون از زندان هدایت منود. پطرس بطور معجزه آسایی آزاد شده بود.

پطرس درک کرد که این خدا بوده که او را رهایی بخشیده است.  .4
او کاشف بعمل آورد که کلیسا دعا می کرد ولی واقعاً ایامن نداشتند که   .۵

خدا کارهای غیر ممکن انجام بدهد.
خدا بطور واضح برای پطرس کارهای بیشری داشت که انجام بدهد. زمان   .۶

مرگ او هنوز فرا نرسیده بود پس خدا اجازه نداد تا او مبیرد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید. 

منایش بدهید: پطرس بطور معجزه آسایی از زندان می گریزد. 

مرور کنید

بحث کنید که چرا برای مسیحیان بسیار مشکل است تا بطور منظم   .۱
دعا کنند. 

۲.در باره زمانهایی بحث کنید که دانسته اید که در مسیر اراده خدا قدم 
بر نداشته اید.

دو آیه کتاب مقدس پیدا کنید که در باره هدایت باشد و آن را به   .٣
گروه به مشارکت بگذارید. 

در باره اهمیت دعا با خدا در زمانهای سخت بیندیشید.  .۱
در نظر بگیرید که چطور می توانیم با انتظار دعا کنیم و به خدا اعتامد   .۲

کنیم تا اجابت کند.
از یک دوست یا خویشاوند یک منونه از اینکه چطور خدا بطور مخصوص   .٣

به دعای آنان پاسخ داده را با دیگران به مشارکت بگذارید.

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چرا راه های خدا گاهی اوقات ارسار آمیز است )بعضی شفا می یابند   .۱

و دیگران نه(؟
اراده خدا را در زندگی خود چگونه کشف می کنیم؟  .۲

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
چرا اغلب شک و تردید داریم که خدا دعاهای ما را به شیوه های که می   .١

خواهیم پاسخ بدهد؟
به چه طریقی می دانیم که قدرت خدا عظیم تر از ماست؟  .۲
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A6 - سطح 3 
درس۱– سفر ابراهیم

موضوع – اعتامد به خدا

A6 - سطح 4 
درس۱– سفر ابراهیم

موضوع – فرا خوانی او

مترکز کالم: پیدایش١۲: ۹-۱ 
آیه کلیدی: عربانیان ۱۱: ٨

می آموزیم که:
ابرام مرد ایامن بود: او به خدا ایامن داشت حتی وقتی که منی   .۱

دانست خدا او را به کجا می برد. 
وقتی خدا ما را فرا می خواند، هامنگونه که ابرام را فرا خواند، باید   .۲

به او اطمینان کنیم و از او پیروی و اطاعت مناییم. 

مترکز کالم: پیدایش١١: ۲۷-٣۲ ؛ پیدایش ١۲: ١-٩
آیه کلیدی: اعامل رسوالن ٧: ۴-۲

می آموزیم که:
ابرام مرد ایامن بود: او به خدا اعتامد داشت حتی وقتی که منی دانست   .۱

که خدا او را به کجا هدایت می کند. 
وقتی که خدا ما را فرا می خواند هامنطور که ابرام را فرا خواند نیاز   .۲

است تا به او اعتامد منوده و او را متابعت و اطاعت منائیم. در واقع ما 
باید زندگی خود را به او بسپاریم. 

معرفی کنید

- از یک گروه بپرسید که آیا هرگز به یک مدرسه جدید رفته اند. چه 
مشکالت و چالشهایی در آن کار دخیل است؟ )شام می توانید کارهای 

روزمره را از نو رشوع کنید، برنامه سفر متفاوتی را ترتیب بدهید، دوستان 
تازه ای بیابید و با معلامن جدیدی آشنا شوید(.

- از فردی در گروه بپرسید که آیا به خانه جدیدی نقل مکان کرده اند. 
این چالش چه چیزی در این باره ارائه می کند؟ برای ابراهیم و خانواده 
او، چالشهای تازه ممکن است شامل زبانها ، غذا ها ، آب و هوا و رسوم 

همچنین دور از دوستان در خانه باشد. 

بحث و گفتگوی پیاده روی. از گروه بخواهید تا تصور کنند که آنان در صدد 
سفر تازه ای به یک کشور هستند که هرگز قبالً نبوده اند، و آن برنامه را در 

خانه تنظیم کرده اند. این مطلب چه چالشی می تواند ارائه کند؟ )برای ابرام 
و خانواده او چالشهای تازه ممکن است شامل زبان مختلف ، غذا ، آب و هوا 

و رسوم همچنین دور بودن از دوستان در خانه(.
واژه های زیر را بطور جدا بر روی کاغذ 4A بنویسید: 

مردد ، مضطرب ، هیجانی ، پریشان حال ، بیم ناک. این کاغذها را روی دیوار 
اتاق بطور جداگانه بچسبانید. از دانش آموزان بخواهید تا راه رفته بسوی 

کاغذها بروند و در بهرین رشایط توضیح بدهند که با دیدن این کلامت چه 
احساسی پیدا می کنند. آنگاه انتخاب های آنان را مورد بحث قرار بدهید: 

چرا چنین احساسی به آنها دست می دهد؟

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا با ابرام صحبت کرد و به او گفت تا بهمراه خانواده به رسزمینی   .۱
دیگر بروند که به او نشان خواهد داد. این کار آسانی نبود. در زمان 

ابرام مسافرت مشکل و با کندی بود. او همچنین باید خیلی چیزها را 
سازمان دهی می کرد و مردم را با خود می برد.

خدا وعده مخصوصی داد تا ابرام را برکت داده و خانواده او را به   .۲
امت عظیمی تبدیل کند. از طریق این قوم بزرگ همه مردم روی 

زمین نیز برکت خواهند یافت. 
ابرام با برادر زاده اش لوط و همرسش سارای برنامه سفر را تنظیم   .٣

کرد. آنها لوازم خود را بهمراه خود بردند. ابرام ٧۵ ساله بود!
پس از اینکه برای مدت زمانی سفر کردند خدا به ابرام ظاهر شد در   .4
مکانی که شکیم نامیده می شد. او به ابرام گفت که او رسزمینی را 

برای خانواده او ارزانی خواهد منود. 
ابرام مذبحی را بنا کرد و خدا را عبادت کرد. او بعد به مکانی   .۵

مسافرت کرد در تپه هایی بین بیت ئیل و عای و خیمه اش را بر پا 
کرد. دوباره او مذبحی برای عبادت خدا بنا کرد. از آنجا او مسافرت را 

را بسوی صحرای نغو ادامه داد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۱ را کامل کنید. 

منایش بدهید: ابرام به کنعان نقل مکان می کند. 

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا با ابرام صحبت کرد و به او گفت تا با خانواده اش به رسزمینی   .۱

مختلف برود. این کار آسانی نبود. مسافرت در زمان ابرام مشکل و آسان 
نبود. او همچنین مجبور بود تا چیزهایی زیادی سازماندهی کرده و مردم 

را با خود بربد. 
خدا وعده مخصوصی به ابرام داد تا خانواده او را به قوم عظیمی تبدیل   .۲

کند. از طریق این قوم عظیم همه مردم دیگر روی زمین نیز برکت 
خواهند یافت. 

ابرام با برادر زاده اش لوط و همرسش سارا برنامه سفر را تنظیم کرد. آنها   .٣
لوازم خود را بهمراه خود بردند. ابرام ٧۵ ساله بود!

پس از اینکه آنها برای مدتی سفر کردند خدا به ابرام ظاهر شد در مکانی   .4
که شکیم نامیده می شد. او به ابرام گفت که رسزمینی به خانواده آنان 

خواهد داد.
ابرام مذبحی را برای عبادت خدا بنا کرد. او سپس به مکانی بین تپه های   .۵
بین ئیل و عای سفر و خیمه ای برپا کرد. او دوباره مذبحی برای عبادت 

خدا بنا کرد. از آنجا سفر خود را به سمت صحرای نغو ادامه داد. 

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس ۱ را کامل کنید. 

منایش بدهید: ابرام به کنعان نقل مکان می کند. 

مرور کنید

نقشه ای را از سفر ابرام ترسیم کنید که از حران تا بیت ئیل سفر می کند 
و مکانهایی را که در این داستان به آن اشاره شد عالمت گذاری کنید. 

مطمنئ شوید که درخت بزرگ ُمر و دو مذبحی که ابرام برای عبادت بنا 
کرد را در آن بگذارید. 

حال صفاتی را فهرست کنید که برای رشح طرز برخورد ابرام با فراخوانی خدا 
برای سفر به رسزمینی متفاوت استفاده شود که بر اساس دروسی باشد که 

امروز مطالعه کردیم.

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
ابرام از خدا فرمانربداری کرد وقتی که از او خواست تا خود را برای   .۱

سفر آماده کند ، حتی اگر چه این کار ساده و آسانی نبود. این مطلب 
چه خصوصیاتی از او را مبا نشان می دهد؟ 

ایامن ما چطور باید در رفتار هر روزه ما تاثیر بگذارد حتی در   .۲
وضعیتهایی که ما بطور کامل منی فهمیم؟

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
بطور دو به دو یا گروه سه نفره بحث کنید: ابرام از خدا اطاعت کرد. این   .۱

مطلب در باره دیدگاه ابرام نسبت به خدا چه درسی به ما می آموزد؟
به موقعیتهایی بیندیشید که فرمانربداری از خدا ممکن است مشکل و   .۲

چالش بر انگیز باشد. داستان ابرام در باره اینکه چگونه باید رفتار کنیم 
حتی زمانی که تردید داریم و نگران و مضطرب هستیم چه درسی مبا می 

دهد؟
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A6 - سطح 3 
درس۲– سفر ابراهیم
موضوع –انتخاب ها

A6 - سطح 4 
درس۲– سفر ابراهیم
موضوع –انتخاب او

مترکز کالم: پیدایش ۱٣: ۱-۱٨
آیه کلیدی: امثال سلیامن ٣: ۵ و ۶

می آموزیم که: 
اهمیت دارد تا تصمیم های درستی در زندگی خود اتخاذ کنیم.  .۱

ما باید از خدا بخواهیم تا ما را کمک کرده تا تصمیم های مناسبی   .۲
بگیریم. ما باید هدایت او را بطلبیم. ما باید همچنین بیاد داشته 

باشیم تا از خدا تشکر منوده و او را عبادت کنیم. 

مترکز کالم: پیدایش ۱٣: ۱- ۱٨ ؛ پیدایش ۱۴: ۱۶-۱
آیه کلیدی: یوشع ۲۴: ۱۵

می آموزیم که:
ابرام هدایت خدا را طلبید و کمک خواست و از خدا تشکر منود.   .۱

ما باید خدا را در هر کاری که انجام می دهیم تصدیق کنیم ، کمک او   .۲
را بجوئیم و برای هدایت کمک بطلبیم و همه ستایش و حرمت را برای 

برکت به زندکی خود به او بدهیم. 

معرفی کنید

همه ما هر روزه انتخاب ها و تصمیامتی اتخاذ می کنیم. از گروه    •
بخواهید تا منونه ای کوچک ارائه کنند، تصمیامت روزانه  سپس 

تصمیامت بزرگ تغییر دهنده زندگی. این ها را در دو لیست بر روی 
تابلوی تخته سفید یا کاغذ دار بنویسید. 

به هر فرد یک تکه کاغذ بدهید. بر روی یک طرف آن باید تصویری    •
از یک تصمیم کوچک  که اخیراً اتخاد کرده اند را رسم کنند. در آن 
طرف باید تصویری از امید، رویا یا آرزویی که برای آینده دارند را 
رسم کنند. رشح بدهید که هر کدام از ما تصمیم ها و انتخابهایی 

برای گرفن داریم و بخاطر آن ها به کمک و هدایت نیاز داریم. می 
توانیم به خدا اعتامد کنیم تا مبا هدایت خوبی برای همه تصمیم ها 

و انتخاب هایامن بدهد. 

خدمت کردن به خدا یک انتخاب است.
چه تفاوتی می توانیم در زندگی مردمی که خدمت به خدا را انتخاب می 

کنند ببینیم؟
لیستی از این ها را بر روی یک تخته سفید یا کاغذدار بنویسید و آنها را در 
ذهن بسپارید هامنگونه که در تصویر لحظه ای زندگی ابراهیم در این درس 

می بینیم. 

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
ابرام به جایی برگشت که قبالً اردو زده بود، بین بیت ئیل و عای. او   .۱

در آنجا برای خدا مذبحی ساخت و  برای دعا رفت و نام خدا را صدا 
زد. 

ابرام تصمیمی باید می گرفت. مردم بسیاری در آن رسزمین زندگی   .۲
می کردند و در باره آن با هم به نزاع می پرداختند. برای همه جا 

نبود پس زمان آن فرا رسیده بود تا ابرام از برادر زاده  خود  لوط جدا 
شود و در جای دیگری زندگی کند. 

ابرام به لوط امتیازی داد تا منطقه ای از رسزمینی را که می خواهند   .٣
در آن زندگی کنند انتخاب کند. 

لوط منطقه حاصلخیزی را برگزید ، دشتی آبخیز دار از رود اردن و   .4
تصمیم گرفت تا در نزدیکی شهر ها زندگی کند. 

ابرام در رسزمین کنعان سکنی گزید.   .۵
وقتی لوط به راه خود رفت خداوند با ابرام سخن گفت و وعده داد   .۶
همه زمینهایی را که می بیند از شامل تا جنوب و از مرق تا مغرب 

متعلق به او باشد. 
٧. خدا وعده داد که فرزندان ابرام بسیار زیاد بشوند و آن رسزمین 

متعلق به آنان شود.
ابرام مصمم شد تا در نزدیکی درختهای بزرگ بلوط در هربون ساکن   .٨

شود. او در آنجا مذبحی برای عبادت خدا ساخت. 

آیات کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنها را فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید. 

منایش بدهید: ابرام و لوط جدا می شوند. 

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
ابراهیم مجبور بود تصمیمی بگیرد و مردم بسیاری در آن رسزمین زندگی   .۱

می کردند و بخاطر مراتع برای حیوانات خود دعوا می کردند. زمان 
آن فرا رسیده بود تا از برادر زاده خود لوط جدا شده تا در رسزمینهای 

متفاوتی سکنی گزینند. 
ابرام به لوط امتیاز داد تا منطقه ای را که می خواهد در آن زندگی کند   .۲

انتخاب کند.
لوط منطقه ای حاصلخیز ، جلگه رود اردن را انتخاب کرد و تصمیم   .٣

گرفت تا نزدیک شهرها زندگی کند. 
ابرام در رسزمین کنعان زندگی کرد.   .4

وقتی که لوط به راه خود رفت خداوند با ابرام سخن گفت که همه   .۵
زمینهایی در هر جهت را که چشم کار می کند به او ارزانی دارد. خدا 

به ابرام وعده داد که او فرزندان بسیاری خواهد داشت و همه رسزمینها 
متعلق به آنان خواهد شد. 

ابرام در نزدیکی درختهای بزرگ بلوط ساکن شد و مذبحی برای پرستش   .۶
خدا ساخت. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ۲ را کامل کنید. 

منایش بدهید: ابرام و لوط جدا می شوند. 

مرور کنید

روزنامه ای درست کنید و درصفحه اول گزارشی در باره درس امروز 
بنویسید. مقاله باید شامل همه جزئیات کلیدی در داستان باشد. این 

فعالیت می تواند در گروههای کوچک یا بطور دوتایی کامل شود. مقاله 
می تواند به منایش در آید و در باره آن بحث شود.

آیه کلیدی یوشع ۲4: ۱۵ را بخوانید. چه چیزی از این درس آموختید، ابراهیم 
چگونه نشان داد که او خادم خداست؟ خصوصیات خادمین خدا که در 

ابتدای این داستان تهیه کردید را مرور کنید. آیا چیزی هست که بخواهید 
تغییر بدهید یا اضافه کنید؟ خدمت کردن به خدا امروزه چه تغییری در 

زندگی ما ایجاد می کند؟

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
ابرام خدا را در انتخاب ها و تصمیم های خود دخیل منود و خدا او 
را برکت داد. بیندیشید در این باره که از خدا بخواهید تا شام را 

هدایت و راهنامیی کند در زمانهایی که تصمیامت مهمی در زندگی 
خود می گیرید. 

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
به هر دانش آموز یک کارت پستال پر نشده بدهید. آنها را به این فکر وادار 

کنید که به راهی بیندیشند که خدا را وفادارانه خدمت کنند. آنان می 
توانند دعای شخصی بنویسند و آنرا بعنوان یادآوری از درس به خانه 

بربند. 
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A6 - سطح 3 
درس٣– سفر ابراهیم

موضوع – وعده های خدا

A6 - سطح 4 
درس٣– سفر ابراهیم

موضوع – اعتامد و اطمینان او

مترکز کالم: پیدایش ۱٧: ۱-٨ ؛ پیدایش ۱٨: ۱-۱۵ ؛ پیدایش ۲۱: ۵-۱
آیه کلیدی: متی ۱: ۲۱

می آموزیم که: 
حتی گرچه ابراهیم سعی کرد تا بطریق خود مشکالت را حل کند ولی   .۱

خدا او را بحال خود رها نکرد. 
خدا وعده خود را تایید کرد که او صاحب اقوام بسیاری خواهد   .۲

شد. بدین معنی که نه تنها ابراهیم بلکه همچنین برای مردم رسارس 
تاریخ. 

گاهی اوقات ما می توانیم به وعده های خدا تردید داشته باشیم   .٣
چون باور نکردنی بنظر می آیند. ما ممکن است بخواهیم خودمان 

مشکالت را حل کنیم. این درس ما را به چالش می کشد تا وعده خدا 
را باور کنیم و منتظر محقق شدن آن باشیم.

مترکز کالم: پیدایش ۱۵: ۱-٧ ؛ پیدایش ۱٧: ۱٩-۱ ؛ پیدایش ۱٨: ۱۵-۱
آیه کلیدی: متی ۱٨: ۱۴

می آموزیم که: 
خدا به ابرام وعده داد که او فرزندی خواهد داشت که وارث او بشود.   .۱

ابرام خدا را باور کرد ولی او و همرس او پیر بودند و هنوز فرزندی 
نداشتند. آنها تالش کردند تا خودشان اوضاع را مرتب کنند. 

خدا ابرام و سارای را رها نکرد. خدا وعده خود را تایید کرد که ابرام پدر   .۲
اقوام بسیاری خواهد شد. بدین معنی که برکت نه تنها برای ابرام بلکه 

برای بسیاری از مردم در متامی تاریخ باشد. 
گاهی اوقات می توانیم به وعده های خدا شک کنیم چون آنها   .٣

باورنکردنی بنظر می آیند. ما ممکن است تالش کنیم تا خودمان مشکل 
را حل کنیم. این درس ما را به چالش وا می دارد تا وعده های خدا را 

باور و منتظر محقق شدن آنها باشیم.

معرفی کنید

از گروه بپرسید که آیا تا بحال قولی داده اند. آیا هر یک قولی به یکی 
از اعضای گروه داده است؟ لیستی را بر روی تابلو تخته سفید یا کاغذی 
بنویسید. گاهی اوقات مردم قولهای خود را عمل منی کنند. دلیل آن چه 

می باشد؟ )در گروه بحث کنید( این درس مبا تعلیم می دهد که خدا 
وعده های خود را نگاه می دارد حتی وقتی بنظر غیر محتمل باشد ولی 

او عمل می کند

بر روی تخته سفید یا چارت کاغذی یک لیست از قولهایی و عهدهایی که 
مردم امروز می بندند بنویسید )پیامن ازدواج ، سوگند نظامی ، توافق های 
قانونی ، توافقهای پرداخت ، و غیره( بحث کنید که این وعده ها تا چه حد 

نگاه داشته و با شکسته می شوند. مطالعه درس امروز مبا تعلیم می دهد که 
خدا به وعده های خود عمل می کند.

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا به ابرم وعده فرزندان بسیاری داد.  .۱

ابرام و سارای کهنسال بودند و تالش می کردند تا امور را خود انجام   .۲
دهند.

خداوند وعده خود را نشکست. در واقع او دوباره قول خود را به   .٣
ابرام و سارای تایید کرد. او به آنان برای عالمتی از قول خود نامهای 

تازه ای داد. آنان ابراهیم و سارا نامیده شدند.
خدا به ابراهیم گفت که او پدر اقوام بسیاری خواهد شد. او وعده   .4

داد که او رسزمینهایی را به او و نسل های او خواهد داد و او خدای 
ایشان خواهد بود. 

سه مرد به مالقات آنان آمدند و ابراهیم نسبت به آنها مهربانی و   .۵
مهامن نوازی کرد. 

خداوند به ابراهیم گفت که او سال دیگر یک پرس خواهد داشت.   .۶
سارا خندید وقتی که این را شنید چون او و ابراهیم خیلی پیر بودند 

تا بچه داشته باشند. 
٧. خدا عهد خود را نگاه داشت و سارا صاحب پرسی شد.

ابراهیم و سارا نام پرس خود را اسحاق نامیدند به معنی "خندیدن"   .٨
چون خدا وعده غیر قابل باور را برای آنان محقق کرده بود و شادی 

عظیمی در سنین کهنسالی آنان آورده بود. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید. 

منایش بدهید: ابراهیم و سه غریبه.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا به ابرام وعده داد تا فرزندان بسیاری داشته باشد.   .۱

ابرام و همرسش سارای پیر بودند و تالش می کردند تا خودشان امورات   .۲
خود را بگذرانند. 

خدا آنان را رها نکرد. او وعده خود را تصدیق کرد. خدا به ابرام و سارای   .٣
نامهای جدیدی داد. آنان حاال ابراهیم و سارا نامیده می شدند بعنوان 

یادآوری از وعده او.
خدا به ابراهیم گفت که پدر اقوام بسیاری خواهد شد. او عهد کرد که به   .4
نسلهای او و ابراهیم رسزمینهایی عطا کند و او خدای ایشان خواهد بود. 

سه مرد برای دیدن او آمدند و ابراهیم خیلی نسبت به آنان مهربان و   .۵
مهامن نواز بود.

خدا به ابراهیم و سارا گفت که برای سال دیگر صاحب پرسی خواهند   .۶
شد. سارا خندید چون او و ابراهیم خیلی پیر بودند تا صاحب اوالدی 

بشوند. 
٧. خدا به عهد خود عمل منود و سارا صاحب پرسی شد!

ابراهیم و سارا او را اسحاق نامیدند به معنی "خندیدن" چون خدا وعده   .٨
غیر قابل باور را عملی ساخته بود و شادی عظیمی در کهنسالی آنان 

آورده بود. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس ٣ را کامل کنید. 

منایش بدهید: ابراهیم و سه غریبه. 

مرور کنید

آیه کلیدی را بخوانید. با سوالی را که در آن موجود است یک نشان الی 
کتاب طراحی کنید. هر بار که به آن نگاه می کنید بیاد بیاورید که خدا 
وعده های خود را نگاه می دارد حتی وقتی که آنها برای ما غیر محتمل 

باشند.

در یک گروه کوچک: در باره خصوصیات خدا ، ابراهیم و سارا چه می 
آموزیم؟

دانش آموزان باید ایده های خود را روی تکه ای کاغذ بنویسند و سپس اینها 
را بعنوان یک گروه کلی مورد بحث قرار دهند.  

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
آیا شام به خدا اعتامد دارید؟  .۱

آیا به وعده های او در کالمش ایامن دارید؟  .۲
این درس چطور می تواند ایامن شام را نسبت به خدا تقویت کند؟  .٣

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
آیا چیزهایی در زندگی شام وجود دارد که برای خدا خیلی مشکل بنظر   .۱

برسد؟
در این درس چه آموختید تا شام را تشویق کند تا به خدا در هر بخش از   .۲

زندگی خود اعتامد کنید؟



Farsi     ۶ - ۱ دروس A دستورالعمل برای معلامن - وقت کتاب مقدس سطح 3 و 4 رسی - BES30

A6 - سطح 3 
درس4– سفر ابراهیم

موضوع – آزمون عشق

A6 - سطح 4 
درس4– سفر ابراهیم

موضوع – چالش

مترکز کالم: پیدایش ۲۲: ۱۴-۱
آیه کلیدی: یوحنا ۱: ۲۹

می آموزیم که:
خدا ابراهیم را آزمایش کرد. او از ابراهیم خواست تا تنها فرزند خود   .۱

را قربانی کند. ابراهیم اطاعت کرد و به او کامالً اعتامد منود.  
خدا مهیا کننده عظیم است: او یک قوچ را برای قربانی در عوض   .۲

اسحاق مهیا منود. 
خدا عیسی مسیح را مهیا ساخت تا در عوض ما بعنوان قربانی مبیرد   .٣

تا گناهان ما را بر دارد. 

مترکز کالم: پیدایش ۲۲: ۱-۱٩
آیه کلیدی: عربانیان ۱۱: ۱٧-۱٩

می آموزیم که:
خدا ابراهیم را امتحان کرد. وقتی خدا از ابراهیم خواست تا تنها پرس   .۱

خود را قربانی کند ابراهیم اطاعت کرد و کامالً به او اعتامد منود. 
خدا مهیا کننده عظیمی است: او یک قوچ را در عوض اسحاق برای   .۲

قربانی مهیا ساخت.
خدا می دانست که ابراهیم از او اطاعت می کند و اینکه او آماده است   .٣

تا هرکاری برای او انجام دهد پس خدا وعده خود را دوباره تایید کرد.
خدا عیسی مسیح را مهیا ساخت تا در عوض ما قربانی شود و گناهان ما   .4

را بر دارد.

معرفی کنید

گاهی اوقات از آزمون استفاده می کنیم تا در باره مردم آگاهی پیدا 
کنیم. یک لیست از انواع امتحانها که مردم مجبورند بدهند تهیه کنید 

)امتحان گواهینامه زانندگی، امتحان مدرسه، امتحان موزیک، آزمون دید 
و شنوائی و غیره( این آزمونها نشان دهنده دانش مردم، درک، توانایی 

جسمی و رفتاری آنان است. در این داستان خدا از آزمونی استفاده کرد تا 
ببیند که واقعاً ابراهیم به او اعتامد دارد.

آیا در زندگی شام شخصی یا چیزی وجود دارد که بدون آن نتوانید زندگی 
کنید؟ برای ابراهیم ، پرس او اسحاق یکی از آن چیزهای مهم باید برای مردم 

باشد. ابراهیم برای مدتها طوالنی منتظر اسحاق بود. اگر ابراهیم اسحاق را از 
دست می داد او چه احساسی می کرد؟

کامل کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا از ابراهیم خواست تا تنها فرزند خود را قربانی کند، کسی که   .۱

خدا قول او را داده بود ، بعنوان قربانی سوختنی.
ابراهیم به دستور خدا اطاعت کرد. ابراهیم سه روز مسافرت کرد تا   .۲

به مکانی که خدا خواسته بود برسد. 
وقتی که اسحاق از ابراهیم پرسید پس قربانی کجاست، ابراهیم   .٣
جواب داد که خدا مهیا می کند. این نشان می دهد که ابراهیم 

ایامنی بزرگ به خدا داشت. 
ابراهیم کامالً مطیع خدا بود. او آماده بود تا برای خدا از همه چیز   .4

دست بکشد و پرس عزیز خود را قربانی کند.
خدا ابراهیم را صدا زده و گفت تا صدمه ای به پرسش اسحاق نزند.   .۵

۶.خدا یک قربانی را در عوض اسحاق تدارک دیده بود: یک قوچ.
٧. خدا وعده خود را به ابراهیم تصدیق کرد که او نسلهای زیادی خواهد 

داشت که قابل شامرش نخواهند بود. او همچنین وعده داد که از 
طریق آنان  همه قومهای زمین برکت داده خواهند شد. 

خداوند تنها پرس خود را فرستاد تا بخاطر گناهان ما قربانی شود "بره   .٨
خدا". از طریق عیسی مسیح خدا برکت رستگاری را مبا خواهد داد 

چنانچه به او اعتامد کنیم. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید. 

منایش بدهید: ابراهیم اسحاق. 

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث کنید و رشح بدهید:
خدا از ابراهیم خواست تا تنها فرزند خود را قربانی کند، کسی که خدا   .۱

قول او را داده بود ، بعنوان قربانی سوختنی.
ابراهیم به دستور خدا اطاعت کرد. ابراهیم سه روز مسافرت کرد تا به   .۲

مکانی که خدا خواسته بود برسد.
وقتی که اسحاق از ابراهیم پرسید پس قربانی کجاست، ابراهیم جواب   .٣

داد که خدا مهیا می کند. این نشان می دهد که ابراهیم ایامنی بزرگ به 
خدا داشت.

ابراهیم کامالً مطیع خدا بود. او آماده بود تا برای خدا از همه چیز دست   .4
بکشد و پرس عزیز خود را قربانی کند.

خدا ابراهیم را صدا زده و گفت تا صدمه ای به پرسش اسحاق نزند.   .۵
۶.خدا یک قربانی را در عوض اسحاق تدارک دیده بود: یک قوچ.

٧. خدا وعده خود را به ابراهیم تصدیق کرد که او نسلهای زیادی خواهد 
داشت که قابل شامرش نخواهند بود. او همچنین وعده داد که از طریق 

آنان  همه قومهای زمین برکت داده خواهند شد. 
خداوند تنها پرس خود را فرستاد تا بخاطر گناهان ما قربانی شود "بره   .٨

خدا". از طریق عیسی مسیح خدا برکت رستگاری را مبا خواهد داد 
چنانچه به او اعتامد کنیم. 

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس 4 را کامل کنید. 

منایش بدهید: ابراهیم و اسحاق. 

مرور کنید

آیه کلیدی مبا تعلیم می دهد که عیسی مسیح قربانی کامل و بی عیب 
و نقص است ، بره خدا ، که گناهان ما را در این جهان بر می دارد. آیا به 

خدا اعتامد دارید و عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده خود پذیرفته 
اید؟

ابراهیم جایی را که واقعه در درس امروز اتفاق افتاد را " خدا مهیا می کند" 
نامید. خدا چگونه برای ما مهیا می کند؟

 در زندگی

 بکار بندید

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
ابراهیم بطور کامل به خدا اعتامد داشت و از او اطاعت کرد و خدا بدین 

خاطر به او برکت عظیمی داد. چگونه می توانیم از الگو و رس مشق 
ابراهیم پیروی کنیم؟

این درس چگونه ما را به تالش فکری ترغیب می کند:
ابراهیم به خدا اعتامد منود و از او فرمانربداری کرد، حتی وقتی که ایامن او را 

آزمود. چگونه می توانیم از این الگو پیروی کنیم؟
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دستورالعمل برای معلامن برای ارزیابی و منره دهی 

دروس سطح 3

دانــش آمــوزان منــی تواننــد ایــن دروس را بــدون مراجعــه بــه کتــاب مقــدس کامــل کننــد و ممکــن اســت مجبــور شــوند تــا بــه یــک یــا چنــد آیــه کتــاب مقــدس   •

ــد. رجــوع کنن

سواالت در اشکال مختلف هستند از جمله جدول کلامت و شبکه کلامت و کلامت گم شده و غیره.  •

سواالت طوری طراحی شده تا بتوان از نسخه ترجمه های مختلف استفاده کرد.   •

هدف ما این است که همه دانش آموزان فارغ از اینکه چه نسخه ای از کتاب مقدس را دارند به سواالت پاسخ بدهند.  •

بیست منره برای هر هفته در نظر گرفته شده است با حد اکرث هشتاد منره برای ماه ، چنانچه دروس متاماً صحیح باشند.  •

سطح ۳ – معموالً ۱ منره در هر جواب نیاز است هامنگونه که نشان داده شده است.  •

مطالعات سطح 4

این دروس نسخه مشکل تری از دروس سطح ۳ هستند.  •

مستلزم سواالت و پاسخ های پیچیده تری هستند.  •

بیست منره در هر هفته و هشتاد منره برای ماه چنانچه دروس بطور کامل صحیح باشند و سواالت پاسخ کامل داشته باشند.   •

تدکراتی برای منره گذاری

ابتدا از معلمین خواسته می شود تا:

هر درس را بررسی و پاسخ های درست و غلط را منره گذاری کنند.  •

نکات رضوری را آنگونه که راهنامیی شده امتیاز بدهید.  •

همیشه با خودکار رنگ متفاوت تصحیح کنید و جواب درست را تیک بزنید.  •

جواب درست را بنویسید، در جایی که الزم است اشتباهات امالیی را تصحیح کنید، گرچه نباید بخاطر غلط امالیی منره کم کنید .  •

برای جواب هایی که نیمه هستند منره نیمه بدهید.   •

منره ها را برای ماه جمع بزنید و آنرا در پشت صفحه در محلی که تعبیه شده بنویسید.  •

اگــر مــی توانیــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت در منــره دادن ســخاومتند باشــید تــا دانــش آمــوزان را بــرای مظالعــه 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 3

نظرات عمومی و کلی

"کارت عالــی بــود مشــخص اســت کــه بــواالت را خیلــی دقــت خوانــده ای. خیلــی از پاســخ هایــت  از ابتــدا تــا انتهــا کــه از کلــامت مناســبی بــکار بــرده شــده بطــور 

خــاص لــدت بــردم."

"سالم سارا. بخاطر سخت کوشی ات ممنونم. خیلی عالی بود که توانستی تقریباً همه جوابها را کامل کنی. جاهایی را که ننوشتی برایت پر کردم."

نظرات روحانی

"موسی زمان های سختی را با بنی ارسائیل گذراند ولی خدا او را رها نکرد تا همه مشکالت را خودش حل کند."

"یوسف هرگز پدر خود را فراموش نکرد که به او آموخنه بود تا خدا را دوست بدارد. او این قضیه را حتی زمانی که از خانه خیلی دور بود بیاد داشت."

"بارتیامئــوس مصمــم بــود تــا خــود را بــه عیســی مســیح برســاند. او نــا امیــد نشــده بــود چــرا کــه حــاال قــادر بــد تــا عیســی را ببینــد و مــی دانســت کــه عیســی مســیح 

فــردی مخصــوص بــود."

سطح 4

نظرات عمومی و کلی

"خیلــی معرکــه بــود واقعــاً گل کاشــتی. بنظــر مــی آیــد کــه از داســتانهای کتــاب مقــدس درک خوبــی داشــته ای و واقعــاً امیــدوارم کــه از خوانــدن آنهــا لــذت بــرده  بهــره 

کافــی بــربی. ممنــون بخاطــر اینکــه زمــان گذاشــتی تــا ایــن درس هــا را بدقــت مطالعــه کنــی. عجلــه کــردن در مطالعــه آســان اســت ولــی از تــالش و پشــتکارت قدردانــی 

مــی کنــم."

"خیلی خوب تالش کردی ارسالن. با جواب هایی که می بینم بنظرم داستان را کامالً درک نکردی. شاید بهر باشد تا دوباره مرور کنی."

نظرات روحانی

"متثیل ها گاهی اوقات داستانهای آسامنی یا با معنی عمقی تری هستند. آیا می توانی عمقی تر در معنی متثیل درس ۳ فکر کنی؟"

"اســتیفان ظاملانــه مــرد و او ترســی از مــرگ نداشــت بخاطــر اینکــه مــی دانســت کــه خــدا همــه پیــز را تحــت کنــرل خــود دارد و او مــی دانســت کــه بــا عیســی مســیح 

در آســامن خواهــد بــود."
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