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خدمات آموزشی کتاب مقدس

تحت شامره  1186004امور خیرخواهانه و نیکوکاری در بریتانیا ثبت گردیده است

هدف
تهیه دروس کتاب مقدس برای افرادی که حقیقت عیسی مسیح را به نسلهای بعدی جهان منتقل کنند.
چشم انداز
تــا بــا توســعه و پشــتیبانی از طریــق رشکای متعهــد در شــبکه جهانــی بــا درســهایی کــه بــه زبــان خودشــان آمــاده کــرده ایــم بتوانیــم بــه نســل بعــدی
دسرتســی داشــته باشــیم.

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

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

آماده سازی و تدارک برای معلامن

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

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

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

سطح ( ٣سنین )١٣–١١

سطح ( ۴سنین  ١۴به باال)

رسی مبتدی

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

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

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

رسی A

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

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

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

رسی B

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

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

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

رسی C

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

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

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

مستوى  13–11( 3سنة)
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معرفی کنید

 – B1سطح ٣
درس  – ١متثیل (حکایت های پند آموز)
موضوع  :همسایه من کیست؟

 – B1سطح ۴
مطالعه  – ١متثیل (حکایت های پند آموز)
موضوع  :بدهکار

مترکز کالم :لوقا ٣۷-۲۵ :١٠
آیه کلیدی :لوقا ۲۷ :١٠
می آموزیم که:
 .١همسایگان ما کسانی هستند که رصف نظر از دین و نژاد به کمک ما
نیاز دارند.
 .۲اگر خدادوست هستیم می توانیم دوستی و محبت خود را با کمک به
نیازهای روحانی ،جسمی یا مادی همسایگان نشان دهیم.

مترکز کالم :لوقا ۵٠-٣۶ :۷
آیه کلیدی :رومیان ١ :۵
می آموزیم که:
 .١ما از نظر عیسی مسیح بدهکار هستیم – همه ما گناه ورزیده ایم و
مدیون خدائیم.
 .۲اگر بخاطر گناهامنان آمرزیده شده ایم ،محبت و وقف بودن به عیسی
مسیح باید نشان هایی از قدوسیت و خدمتگزاری ما باشند.

معنی همسایه را مورد بحث و بررسی قرار دهید و ایده ای را که «نزدیک
بودن» خوبی ما را منی رساند بلکه محبت و دوستی به کسانی که به کمک
ما نیاز دارند نشان می دهد که ما چه کسانی هستیم را بسط و ترشیح
کنید.

چیدمانی را برای این متثیل مرتب کنید:
• سه فرد واقعی :عیسی مسیح ،زن گناهکار و شمعون فریسی؛
• سه فرد خیالی :طلبکار ،مردی که  ۵٠٠سکه بدهکار بود و مردی که ۵٠
سکه بدهکار بود؛
• سه سوال :آیات  ۴۴ ،۴۲و .۴۹

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١الف) مردی که به دام دزدان و غارتگران افتاد (آیه  )٣٠زخمی و عریان
شد و به حال مرگ رها گردید؛
ب) سامری از خود مروت و دلسوزی نشان داد (آیه  )٣٣زخم های او
را بست و اطمینان حاصل کرد که تا بازگشت وی از او مراقبت به
عمل بیاید( .آیات )٣۵-٣٣
 .۲الف) در نتیجه سقوط آدم در باغ عدن ،خدا ما را مرده در گناه می بیند.
(افسسیان )١ :۲
ب) خدا به ما گناهکاران شفقت و دلسوزی نشان داد و پرس خود
عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا از طریق مرگ و قیام او از
گناهامنان شفا یافته و در زندگی ما تاثیر بگذارد .مانند سامری نیکو،
عیسی آمد تا نیازهای ما را بر آورده سازد.

بحث منوده و رشح بدهید:

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 .١خویش عادل پنداری شمعون؛ اشک های توبه زن ،خوشی ،محبت
و سپاسگزاری؛ و عیسی مسیح که می توانست افکار شمعون را
بخواند وقتی که اندیشید که عیسی باید از این زن گناهکار روی
بگرداند( .آیات )39-36
 .۲منظور این متثیل این است که عیسی طلبکار ماست .همه ما
مدیون و مقروض خدا هستیم و وقتی که عیسی بر روی صلیب
مرد ،بدهی ما را پرداخت! عیسی می دانست که شمعون خود
را  ۵٠سکه بدهکار می دید و زن را  ۵٠٠سکه بدهکار می دید.
عیسی قصد داشت تا شمعون یاد بگیرد که حد و میزانی در گناه
نیست .بدهکار  ۵٠سکه ای و  ۵٠٠سکه ای هر دو مقروض و
مدیون هستند و هیچکدام منی توانند قرض خود را بپردازند ولی
طلبکار هر دو را بخشید( .آیات )۴٣-۴٠
 .٣وقتی که پرسید کدام بدهکار باید بیشرت قرض دهنده سخاومتند
را دوست بدارد ،شمعون مجبور بود تا اقرار کند که آن کس که
بیشرتین بدهی را داشت (آیه  )۴۲عیسی نظر شمعون را به این
زن جلب کرد و محبت او را با فقدان احرتام و محبت برای خود
مقایسه منود( .آیه  )۴۴عیسی همچنین اشاره کرد که او می تواند
گناهان را ببخشد ولی این ایامن زن بود ،نه آنچه که انجام داد ،که
او را نجات بخشید( .آیات )۵٠-۴۸

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید :متثیل سامری نیکوکار

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.

آزمون کوچکی بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که همه کاربرد این متثیل را
فهمیده اند.

اعامل رسوالن  ٣۹-٣۸ :١٣را بخوانید و بحث کنید که چگونه آنچه را که
عیسی مسیح در این درس تعلیم می داد را خالصه می کند .افسسیان ٣۲ :۴
را بخوانید و بحث کنید که چگونه کسانی که بخشیده شده اند باید نسبت
به دیگران رفتار کنند ،و چطور باید حس شود که همه گناهامنان توسط خدا
بخشیده شده است (یا قرض هایامن).

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١آیا دانش آموزان تحول روحانی را تجربه منوده اند؟
 .۲اگر چنین است ،به شیوه هایی که توانسته اند همسایه وارانه یا
دوستانه نسبت به مردم زیر رفتار کنند بیندیشید:
الف ).فردی که تجربه تحول (روحانی) نداشته است؛
ب ).فردی که ناتوانی (جسمی) دارد؛
پ ).مردمی که در بخش هایی از دنیا غذای کافی ندارند بخورند.
(مادی)

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١شمعون با عیسی مسیح با بی تفاوتی رفتار کرد و شواهدی مبنی بر
این که او از گناهان خود توبه و آمرزش و آرامش را تجربه منود ،وجود
ندارد( .آیه )۵٠
 .۲رفتار و برخورد آنان با عیسی مسیح چگونه است و آیا از گناهان خود
توبه منوده و نزد او برای آمرزش آمده اند؟
 .٣اگر بخشیده شده اند ،آیا بهرتین زمان ،استعداد و توانایی و دارائی خود
را به ا اختصاص داده اند؟ بحث کنید که واکنش زن چگونه بود.
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 – B1سطح ٣
درس  – ۲متثیل ها
موضوع :مزرعه دار ثرومتند

 – B1سطح ۴
مطالعه  – ۲متثیل ها
موضوع :همسایه من کیست؟

مترکز کالم :لوقا ۲١-١٣ :١۲
آیه کلیدی :لوقا ١۵ :١۲

مترکز کالم :لوقا  37-25 :10فیلیپیان ۱-۱۱ :۲
آیه کلیدی :لوقا 27 :10

می آموزیم که:
 .1مزرعه دار ثرومتند دارا و ثرومتند بود ولی با این وجود از نظر روحانی
ورشکسته بود ،بخاطر اینکه خدا را از زندگی خود رها ساخته بود.
 .2اگر خدا و نه چیزهای دیگر را در راس امور زندگی خود قرار دهیم،
آنگاه خدا زندگی ما را برای جالل خود به کار خواهد برد ،هرچند هم
که زیاد یا کم باشد.

می آموزیم که:
 .١فردی که نیازمند ماست ،رصف نظر از دین و نژاد ،همسایه ماست و
مسئولیت ماست تا به او مهربانی نشان دهیم.
 .۲عیسی مسیح از طریق مرگ خود بر روی صلیب ،درست مانند سامری
نیکوکار می تواند ما را نجات دهد .او می تواند ما را در جای امن قرار
داده و نیازهای ما را برطرف سازد .همچنین سطح  ٣درس  ١را ببینید.

در باره دارایی های مورد عالقه خود حرف بزنید.
از گناه «طمع کاری» حرف بزنید اطمینان حاصل کنید که آنان درک کنند
که خواهش متلک و روی هم انباشنت خود خواهی و مادی گرائی است که
در هنگام مرگ منی توانیم با خود بربیم .به ده فرمان اشاره منوده و توضیح
بدهید که آفرین فرمان می گوید «طمع مکن» (خروج )١۷ :۲٠

در مورد اینکه چه کسی همسایه ماست صحبت کنید.
با دانش آموزان صحبت کنید که همسایگی بیش از نزدیک بودن و در
مجاورت بودن است بلکه مهربانی و رفتار دوستانه نسبت به کسانی است
که در نیاز هستند .خداوند انتظار دارد تا فرزندان او نسبت به همه مهربان
باشند ،حتی کسانی که ممکن است ما را دوست نداشته باشند – این معیار
و استاندارد عالی مسیحیان است!

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١عیسی این مرد را نادان خطاب کرد با اشاره به اینکه او به اهمیت امور
روحانی بر امور طبیعی و زودگذر بی توجه و فاقد درک الزم بود.
 .۲او به طریق های زیر نادان بود:
الف) یک نادان بی خدا :او متامی زندگی خود را بی خدا زندگی کرد .یک
زندگی می تواند رسشار از چیزهای زیادی باشد ولی اگر منهای خدا
باشد ،یک زندگی تهی و خالی خواهد بود .او درک منی کرد که همه
این دارائی ها از سوی خدا آمده است.
ب) یک فقیر نادان :او در اقع یک فقی ِر ثرومتند بود – کسی که نسبت
به آیندی ابدی خود فقیر بود .او بیش از خدا دل به مال و ثروت
بسته بود.
پ) یک خود بینِ احمق :در آیات  ،١۹-١۷توجه کنید که در آیات
مذکور ،او چند بار به «خود» اشاره می کند.
ت) یک احمق جاه طلب  -او یک خودخواه بود برای اینکه برای تامین
رفاه سال هایی که در پیش رو بود صحبت می کرد و راحت طلب
و عاشق عیش و نوش بود( .آیه )۱۹
ث) احمقی که محکوم به فنا بود  -آن خدایی که او فراموش کرده بود
به او گفت« :جان تو گرفته خواهد شد» (آیه  .)۲۰این خداست که
جان می دهد و جان را می گیرد.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١وقتی که یک «فقیه یا متخصص» احکام موسی از عیسی پرسید که چه
باید کنم تا ارثیه حیات ابدی را داشته باشم ،عیسی او را به احکام ارجاع
منود احکام چه طلب می کنند .آنها او را به عشق جامع و کلی برای خدا
و برای همسایه ملزم می دارند .عیسی نشان می داد که چطور هدف
احکام ،یا ده فرمان قرار نبوده تا ما را از گناه نجات دهد بلکه نشان
دهد که چه گناهکاران تقرصکاری هستیم.
 .۲فقیه متوجه شده بود که او از معیارهای خدا قارص است و از مسیح
درخواست منود تا او را نجات دهد .هر چند او با غرور و تکربی که
دشات از مسیح پرسید «همسایه من کیست؟» بخاطر پاسخ به او،
مسیح داستان سامری نیکو را به او گفت .کاهن و الوی یهودی بودند و
یهودیان از سامریان نفرت داشتند .آنان از کمک کردن اجتناب ورزیدند
ولی مرد سامری که مورد نفرت یهودیان بود ،آمده و فرد قربانی را
نجات داد .فقیه وادار شد تا تایید کند که سامری همسایه نیکوی مرد
یهودی مجروح بود.
 .٣می بینیم که کاهن و الوی با حفظ احکام منی توانستند به گناهکار
کمک کنند و سامری نیکوکار ،عیسی مسیح را به ما یادآوری می کند که
برای نیاز ما آمد ،تا ما را از مجازات گناهامنان نجات دهد.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید :متثیل ثرومتند نادان

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید :متثیل سامری نیکوکار

مرور کنید

مزرعه دار ثرومتند مرتکب سه اشتباه خیلی فاحش گردید:
 .١او هدف زندگی را درک نکرد .فیلیپیان  ۲١ :١و منظور پولس را در باب
زندگی توضیح بدهید.
 .۲او ثروت را برای خودش می خواست .فیلیپیان  ١۹ :۴را بخوانید و
توضیح دهید که وقتی ما به نیازهای دیگران رسیدگی می کنیم ،خداوند
چگونه به نیازهای ما رسیدگی می کند.
 .٣او در خصوص آینده خود و از دست رفنت جان خود محتاط بود .مرقس
 ٣۷-٣۶ :۸را بخوانید و بحث کنید که چگونه این آیات به مزرعه دار
ثرومتند مربوط است.

آیه خواندنی را با ارجاع دادن به آیات  ،۴-١به فیلیپیان مرتبط ساخته و این
درس را به کیفیت های همسایگی خوب مسیحیان و آیات  ١١-۵مرتبط
ساخته و نشان دهید که چطور عیسی مسیح الگوی غایی و نهایی
محبت است که به همین خاطر برای همه جان خود را فدا منود.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .1فهرستی از راه هایی که می توانیم با دارائی های خود به دیگران کمک
کنیم را بنویسید.
 .۲در نظر بگیرید که آنانی که مسیحی نیستند باید ایامن خود را به مسیح
در ارجحیت قرار دهند (یوحنا  )١۶ :٣و او را در رسلوحه زندگی خود
قرار دهیم.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
همه همسایه ما هستند:
 .١چگونه می توانیم به کسانی که نیازهای جسمی ،روحانی یا مادی دارند
کمک کنیم؟
 .۲لوقا  ٣۵ :۶در باره همساایگان خوب چه می گوید؟ چگونه می توان آن
را عملی کرد؟

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

 – B1سطح ٣
درس  – ٣متثیل ها (حکایت های پند آموز)
موضوع :برزگر

 – B1سطح ۴
مطالعه  – ٣متثیل ها (حکایت های پند آموز)
موضوع :مرد نادان

مترکز کالم :مرقس ۲٠-١ :۴
آیه کلیدی :مرقس ۲٠ :۴

مترکز کالم :لوق 21-13 :12ا
آیه کلیدی :لوقا 15 :12

می آموزیم که:
 .١بذر ،کالم خداست.
 .۲انواع خاک معرف دل های برشی است و اینکه چطور کالم خدا را
دریافت می کنند.

می آموزیم که:
 .١طمعکاری از اهریمن است چرا که زندگی فقط دارایی و ثروت نیست.
 .۲مترکز کردن به روی هم انباشنت مال و ثروت ،به هزینه از دست رفنت
یک جان ،حامقتی است که عاقبت های فاجعه باری به همراه خواهد
داشت .سطح  ٣درس  ۲را هم ببینید.

توضیح دهید که عیسی اکرثا ً حکایت ها را می گفت تا بر برخی حقایقی که
تعلیم می دهد تاکید ورزد .بطور کلی ،متثیالت در بردارنده معنی عمیق تر
روحانی است .گاهی اوقات او معنی را رشح منی داد ولی در این رویداد ،او
رشح کاملی ارائه منود .جاهای مختلفی که بذر افکنده شد ،معرف واکنش
های متفاوت به کالم خدا بود.

زمینه و ریشه این متثیل را مورد بحث قرار دهید .این مطلب مربوط به
مردی است که از مسیح خواست تا برای یک سهم االرث پادرمیانی کند.
به دانش آموزان یادآوری کنید که چطور خداوند به او نشان داد که هدف
آمدن او به این جهان نجات مردان و زنان گناهکار بود و نه موضوعاتی
قانونی در باره وصیت نامه و ارث .این ها در مقایسه با موضوعات مهم
روحانی که به توجه ما نیاز دارد ،چیزهای پیش و پا افتاده ای هستند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
بحث منوده و رشح بدهید:
 .١خاک کنار راه (آیه  )١۵مربوط به فردی است که به عیسی مسیح «نه»  .١این متثیل چنین مصور می کند که حرفه ها چیزهای اصلی در زندگی
نیستند .آنها توسط خدا به ما داده شده اند و ما باید آنها را برای جالل
می گید .شیطان به عنوان پرنده ای به تصویر کشیده شده که کالم خدا
و حرمت بخشیدن به خدا بکار بربیم .این مرد باید درک می کرد که باید
را می رباید .این فرد نسبت به کالم خدا بی تفاوت باقی می ماند.
از وفور نعمتی که داشت برای نیازمندان استفاده می کرد.
 .۲زمین سنگالخ (آیات  )١۷-١۶مربوط به فردی است که اقرار به ایامن
 .۲او آینده را برنامه ریزی کرده است – به استقالل از خدا با بکار بردن
کرده ،برای مدتی به خوبی به پیش می رود و در هنگام جفا بخاطر
«من» و «خودم» در آیه های  ١۹-١۷توجه کنید .خدا برنامه های
عیسی پایداری منی کند چرا که برای او رها کردن همه چیز بسیار
دیگری برای زندگی این مرد داشت و به او گفت که او در آن شب
سنگین است .وقتی که جفا بیاید ،غیر واقعی بودن ادعا و اقرار او آشکار
خواهد مرد (آیه  .)۲٠برنامه های او به قرب متنهی شده و او ابلهی بود
و واضح خواهد شد.
که برای جهان ابدی خود را آماده نکرده بود – به هشدار عاموس ١۲ :۴
 .٣زمین خارزار (آیات  )١۹-١۸مردمی هستند که خوب رشوع می کنند
نگاه کنید.
و بظاهر مسیحیان خوبی هستند .هر چند ،آنها به کار و تجارت بیشرت
عالقه دارند و منی توانند از ثروت ها و چیزهای دنیوی دست بکشند؛ و  .۴اشاره کنید که مسیح در این متثیل چگونه این سوال بسیار جدی را می
پرسد« ،آنگاه اموالی که اندوخته ای به چه کسی خواهد رسید؟»
مثری نخواهند داشت.
(آیه  )۲٠اشاره کنید که ما باید عطایا و استعدادهای خود را برای
 .۴زمین خوب (آیه  )۲٠مربوط به مردمی است که کالم را می پذیرند –
ملکوت خدا بکار بربیم.
آنان از گناهان خود توبه کرده و اعتامد و اطمینان خود را بر عیسی
مسیح می گذارند – و به هر قیمتی که شده وفادارانه از او تبعیت می
کنند.
آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش دهید :متثیل برزگر

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش دهید :متثیل ثرومتند نادان

مرور کنید

اطمینان حاصل کنید تا دانش آموزان تفاوت بین انواع چهارخاک را درک
کنند .درجات «مثردهی» سی برابر ،شصت برابر و صد برابر را در آیه ۲٠
مورد بحث قرار دهید؛ و نشان دهید که زندگی های پربار محصول زندگی
کسانی است که از کالم خدا اطاعت کرده و با خشنودی آنرا انجام می
دهند.

در نظر بگیرید که چطور امثال سلیامن  ۴ :١١و  ۲۹و متی  ۲١-١۹ :۶در
واقع خالصه این درس هستند .همچنین به خروج  ١۷ :۲٠در ارتباط با
طمعکاری ،نگاه کنید.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١اهمیت اطمینان حاصل کردن از هدف واقعی از زندگی یک فرد «زندگی
 .١کدام نوع زمین معرف بهرتین قلب می باشد؟
برای خدمت به مسیح» باید باشد( .فیلیپیان  ۲١ :١را بخوانید)
 .۲برای مسیحیان ،چه تجربه ای برای ایستادن و پایداری برای عیسی مسیح
 .۲اهمیت استفاده از دارائی هایامن برای خیریت دیگران .لیستی از برخی
در مدرسه و جاهای دیگر داشته اند؟
ایده ها برای کمک به دیگران تهیه کنید.
 .٣به عنوان یک مسیحی ،به برخی روش هایی که زندگی می تواند برای
عیسی مسیح مثمر مثر باشد بیندیشید؟ به کدام یک همه ما می توانیم  .٣اهمیت دنبال نکردن طمع در از دست دادن رستگاری.
اشتیاق و امید داشته باشیم – سی برابر ،شصت برابر یا صد برابر؟
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B1سطح ٣
درس  – ۴متثیل ها
موضوع :بخشیدن دیگران

 – B1سطح ۴
مطالعه  – ۴متثیل ها
موضوع :شام عالی

مترکز کالم :متی ٣۵-۲١ :١۸
آیه کلیدی :افسسیان ٣۲ :۴

مترکز کالم :لوقا ۲۴-١۵ :١۴
آیه کلیدی :یوحنا ٣۷ :۶

می آموزیم که:
 .١این متثیل تعلیم داده شد که چطور ببخشیم.
 .۲ما باید بطور نامحدود دیگران را ببخشیم.

می آموزیم که:
 .١خدا وعده جشنی را در آسامن داده ،برای متامی کسانی که به فرا خوانی
او که گفت «نزد من آئید» ،لبیک گفتند( .متی )۲۸ :١١
 .۲آنانی که برای رستگاری نزد عیسی مسیح آمده اند ،مسئولیت دارند تا
دیگران را تشویق کنند تا به درخواست عیسی جواب مثبت بدهند.

مشکلی را که پطرس در باره بخشیدن داشت رشح بدهید.
توضیح بدهید که او می دانست که در عهد عتیق ،فردی سه یا حد اکرث
جهار بار بخشیده می شد (عاموس  .)۶ :۲به عنوان شاگرد و حواری
عیسی مسیح ،او احساس می کرد که باید سخاومتند تر باشد و هفت بار
را پیشنهاد کرد (آیه  .)۲١هر چند ،مسیح می گوید «هفتاد بار هفت
بار» که در واقع به معنی بیشامر می باشد.

اشاره کنید که چگونه در مرشق زمین ،مردم در دوبار برای برنامه ضیافت
دعوت می فرستادند .اولین دعوت اشاره می کرد که تدارکات دارد انجام
می شود و دومین فراخوان اشاره به این داشت که ضیافت بر پا شده
است .در این مورد کسانی که دعوت شده بودند ،قصدی برای رشکت
کردن در جشن نداشتند و برای نیامدن عذر و بهانه آوردند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
ارباب خدمتکاران فهمید که فرد بدهکارقادر به بازپرداخت
 .١وقتی که ِ
دیون سنگین خود نیست ،با دلسوزی و مروت نسبت به او ،بدهی او
را بخشید( .آیات  )۲۷-۲۵این یک عمل رحیامنه بود ،که از مجازات
خدمتکاری که الیق مجازات بود رصفنظر کرد.
 .۲به عنوان یک گناهکار ،منی توانیم بدهی سنگین گناهان خود را ببخشیم
و به رحمت خدا نیاز داریم تا از از مجازات رهایی یابیم .ما می توانیم
را از طریق کمک مسیح به رستگاری نائل آئیم ،کسی که بدهی های
گناه جهان را بر روی صلیب پرداخت .خداوند پرس خود را ارزانی داشت
«کسی که جان خود را برای نجات بسیاری فدا منود»( .متی )۲۸ :۲٠
 .٣خدمتکار بخشیده شده باید همکار خود را که در مقایسه با خودش
بدهی خیلی کمی داشت می بخشید( .مقایسه  ۵تومان به  ١میلیون
تومان) .او رحمتی را که به او نشان داده شده بود را فراموش کرده بود.
 .۴ما باید هامنگونه که عیسی مسیح با ما رفتار کرد با دیگران رفتار کنیم.
اگر ادعا می کنیم که به او تعلق داریم ،باید دیگران را ببخشیم ،از
جمله دشمنامنان( .آیه کلیدی را ببینید)

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١این ضیافت بزرگ به ما واقعیتی را یادآوری می کند که عیسی مسیح
کار نجات را با مرگ خود بر روی صلیب متام کرد ،و در نتیجه ،دعوت
انجیل برای همه فرستاده می شود.
 .۲سه بهانه در هر مورد اصیل و درست نبود و مقدماتی می توانست برای
رشکت جسنت ترتیب یابد:
اولین عذر و بهانه (آیه )١۸؛ در حالی که او عذر آورده بود ،باور کردن این
قضیه که یک یهودی بدون دیدن زمین آن را بخرد مشکل بود و از آنجا
که شام در شب هنگام بود ،او قادر منی بود تا در شب زمین را ببیند.
بهانه دوم (آیه )١۹؛ این مرد خیره چشم تر بود ،عذری نخواست و
احساس می کرد که گاوهای او مقدم هستند .بهانه سوم (آیه )۲٠؛ این
مرد عذر بی مایه ای داشت و اگر خودخواه نبود می توانست همرس
خود را به جشن بیاورد.
 .٣اولین بهانه معرف کسانی است که به مادیات و دارائی اهمیت می
دهند ،بهانه دوم معرف کسانی است که خیلی مشغول کار و حرفه خود
هستند سومین بهانه معرف کسانی است که مسئولیت های خانگی
متامی وقت آنان را اشغال کرده است.
 .۴میزبان ناخشنود گردیده و احساس می کند که با این عذر و بهانه ها
به او بی احرتامی شده است ،بنابر این خدمتکاران خود به متامی کوی و
برزن ها فرستاده تا افراد فقیر ،علیل و نابینا را دعوت کنند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید :متثیل خدمتکاری که متایل به بخشیدن نداشت.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید :متثیل ضیافت بزرگ.

بحث کنید که این سطر چگونه «رحمت» و «فیض» را نشان دهید .تیطس
 ۵ :٣را مطالعه کنید« .او نه به خاطر خوبی و پاکی ما ،بلکه فقط در اثر
رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ،ما را نجات داد» .افسسیان :۲
 ۸را مطالعه کنید« ،در اثر فیض و بخشش رایگان نجات یافته اید» .نجات
یافنت هدیه خدا یا هامن فیض است – که به ما ضامنت ابدی می دهد که
لیاقت آنرا نداشته و منی توانیم به آن نائل شویم.

رشح بدهید که این متثیل مربوط به یهودیانی بود که انجیل را انکار کرده
بودند و پیام انجیل بعدا ً به ملل غیر یهود ارائه گردید که عالقمند تر بودند.
اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان مرتبط بودن آن مطلب را به آنان
درک منوده اند که کسانی که به انکار رحمت و فیض خداوند ارصار ورزند،
خواهند یافت که روزی بسیار دیر خواهد بود و درب های ضیافت انجیل
در آسامن بسته خواهد شد.
به برخی از بهانه های مردم امروزه بیندیشید ،هنگامی که نسبت به انجیل
عیسی مسیح ضدیت نشان می دهند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١این درس چگونه ما را در باره بخشش به تالش وا می دارد؟
 .۲اگر توسط عیسی مسیح بخشیده شده ایم ،چرا باید دیگران را ببخشیم؟
 .٣به افسسیان  ٣۲ :۴برای دیگر خصوصیاتی که باید داشته باشیم و
همچنین «بخشش» اشاره کنید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١هیچ کس آنقدر بد نیست تا نتواند بر میز پادشاهی بنشیند ،هامنگونه
که افرادی از کوی و برزن آمده و بر سفره میزبان نشستند.
 .۲ترغیب کردن باید بکار برده شود تا همگان بتوانند از برکت رستگاری
منتفع گردند .برای مردم همچنان جا و فضایی برای ورود به ملکوت
خدا وجود دارد.

 - BESدستورالعمل برای معلامن  -وقت کتاب مقدس سطح  3و  4رسی  Bدروس Farsi 6 - 1

10

معرفی کنید

کامل کنید

 – B2سطح ٣
درس  – ١معجزات
موضوع :آب به رشاب

 – B2سطح ۴
مطالعه  – ١معجزات
موضوع :آب به رشاب

مترکز کالم :یوحنا ١١-١ :۲
آیه کلیدی :یوحنا ١١ :۲

مترکز کالم :یوحنا ١١-١ :۲
آیه کلیدی :یوحنا  ١۴ :١۵و یوحنا ۵ :۲

می آموزیم که:
 .١عیسی مسیح یکی از کسانی است که باید از او اطاعت کنیم.
 .۲وقتی که به عیسی مسیح اعتامد کنیم ،او به زندگی ما خوشی می آورد.

می آموزیم که:
 .١اگر عیسی مسیح را دوست داریم آنگاه باید به دستور مریم به
خدمتکاران در مراسم ازدواج گوش کنیم« :هر دستوری به شام می دهد
اطاعت کنید»( .یوحنا )۵ :۲
 .۲در اجرای این معجزه ،عیسی مسیح به متامی کسانی که حارض بودند
آشکار می کرد که او به واقع خدا در جسم برشی است ،که مبوجب آن
ایامن حواریون مومن را تقویت کند.

مقدمه ای از مراسم ازدواج در مرشق زمین را معرفی کنید.
توضیح بدهید که در این سطر مریم به عنوان «مادر عیسی» در آیه ١
معرفی شده است .توضیح بدهید که عیسی مسیح بخاطر اینکه پرس
مریم باکره بود مشهور نبود بلکه بخاطر اینکه مادر خداوند بود .اشاره
کنید که کتاب مقدس همیشه رفیع ترین جایگاه را به عیسی مسیح می
دهد و نه به مریم.

رشح بدهید که معجزات چه هستند و چرا آن ها در کتاب مقدس مکتوب
شده اند .انجیل یوحنا حول هفت معجزه بنا شده ،همگی در جمع
اجرا واقع گردیدند ،که اولین آن در جشن ازدواج قانا در جلیل انجام
شد .دیگر معجزات :شفای پرس مقام حکومتی؛ شفای مرد علیل در
استخر بیت صیدا؛ اطعام پنج هزار نفر؛ عیسی بر روی آب راه می رود؛
شفای مرد نابینا؛ و قیام دادن ایلعاذر از مرگ .هشتمین معجزه بطور
خصوصی در میان حواریون واقع شد ،پس از قیام ،در صید معجزه گونه
١۵٣ماهی.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١تصمیم دعوت از عیسی مسیح به مراسم ازدواج بسیار خردمندانه بود
درست مانند تصمیم به دعوت از او در قلب هایامن ،خانه هایامن،
زندگی اجتامعی و در مدارسامن ،همگی بسیار خردمندانه است.
 .۲مهامنان مایوس شدند هنگامی که در ابتدای مراسم عروسی رشاب متام
شد ،ولی در آن وضعیت برای کمک به عیسی مسیح نگاه کردند.
 .٣بهرتین رشاب را برای آخر مراسم نگه داشته اید ،به ما یادآوری می کند
که زندگی مسیحی در متامی زمان ها بهرت می شود.
 .۴این معجزه نشان داد که مسیح به عنوان پرس خداست و بعالوه ایامن
حواریون را تقویت منود.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١عیسی مسیح ،مادرش و حواریون ،همگی در مراسم عروسی مهامن
بودند ،جائی که آب به رشاب تبدیل شد.
 .۲مریم ،خدمتکاران را به عیسی مسیح ارجاع می دهد و در آخرین
کلامتی که ثبت گردیده به خدمتکاران خود می گوید« :هر چه که می
گوید ،انجام دهید!» ،که آنانی را که حارض بودند را به عیسی مسیح به
عنوان کسی که باید از او اطاعت شود هدایت منود و نه به برش دیگری.
 .٣بهرتین رشاب در آخر عروسی عرضه شد ولی شیوه معمول این بود که
بهرتین رشاب در ابتدای مراسم عرضه شود.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید :عیسی در مراسم عروسی

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید :عیسی در مراسم عروسی

این معجزه را از طریق یک آزمون کوتاه مرور کنید که به دانش آموزان
کمک می کند تا به سواالت سطح  ، B2 ،٣درس  ١پاسخ دهند.

درس را با اعامل هر یک از نکات در باال به زندگی مسیحی مرور کنید .نکته:
 .١رشاب در کتاب مقدس به معنی خوشی و شادمانی است .وقتی مریم
گفت« :آنها رشاب ندارند» (آیه  ،)٣او عیناً کسانی را رشح می داد که
هرگز به عیسی مسیح اعتامد نداشته اند چرا که بی ایامنان خوشی
دامئی نخواهد داشت.
 .۲آنانی که عیسی مسیح را دوست دارند ،هر آنچه را که او در کالم خویش
یعنی کتاب مقدس می گوید انجام می دهند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١بحث کنید که دعوت از عیسی مسیح به قلبتان به چه معنی است؟
امثال سلیامن  ۶-۵ :٣را بخوانید تا بیابید که چطور خداوند به ما کمک
می کند تا طوری زندگی کنیم که برای او سودمند باشیم.
 .۲مزامیر  ١١ :١۶را بخوانید تا در باره خوشی که در انتظار کسانی است
که عیسی مسیح را به عنوان منجی شخصی خود می شناسند ،در زمانی
که به آسامن می روند آگاهی یابید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١در نظر بگیرید که چگونه به عیسی مسیح به عنوان منجی شخصی خود
باید اعتامد کنیم.
 .۲اهمیت خواندن کتاب مقدس و دعای منظم را مورد بحث قرار دهید تا
اراده خدا را در زندگی خود بدانیم.

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید
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 – B2سطح ٣
درس  – ۲معجزات
موضوع :یک پرس بچه شفا می یابد

 – B2سطح ۴
مطالعه  – ۲معجزات
موضوع :یک پرس بچه شفا می یابد

مترکز کالم :یوحنا ۵۴-۴٣ :۴
آیه کلیدی :یوحنا ۵٠ :۴

مترکز کالم :یوحنا ۵۴-۴٣ :۴
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ٣١ :١۶؛ رومیان ۹ :١٠

می آموزیم که:
 .١پرس فرمانده حکومتی خیلی بیامر بود و در رو به موت بود ،و فاصله
زیادی از عیسی داشت ولی توسط عیسی دوباره حالش خوب شد.

می آموزیم که:
 .١پرس فرمانده حکومتی جسامً رو به موت بود و تنها عیسی مسیح قدرت
داشت تا او را دوباره به زندگی احیا کند.
 .٣در حیطه معنوی ،گناه ما مثل یک بیامری است ،که باعث مرگ روحانی
می شود و تنها عیسی مسیح است که می تواند به ما حیات ابدی
ارزانی دارد.

 .۲همه ما گناهکار بدنیا آمده ایم و از عیسی مسیح فاصله داریم
ولی وقتی توبه کرده و بسوی او برای آمرزش بازگردیم ،او می
تواند به ما زندگی جدیدی عطا کند.

معرفی کنید

به دانش آموزان یادآوری کنید که عیسی مسیح ،در اولین دیدار خود در قانا ،به دانش آموزان یادآوری کنید که در قانا بود که عیسی مسیح اولین معجزه
خود را انجام داد و شهرت او از آنجا گسرتش یافت ،تا جائی که پدر آن پرس
آب را به رشاب تبدیل کرد و مردمی که در آنجا بودند که معجزه قدرمتند
که در کاخ هیرودیس مقام داشت ،با تواضع از او متنا منود تا پرسش را شفا
دیگری را در قانا دیدند – شفای پرس مقام حکومتی.
دهد.
در درس از نقشه استفاده کنید که نشان می دهد که عیسی در قانا و آن
پرس در کفرناحوم بود و اشاره کنید که قدرت عیسی در آنجا حس شد ،حتی این نجیب زاده اندیشید که عیسی مسیح می تواند تا جسامً در کنار
اگرچه او جسامً در آنجا حضور نداشت.
بسرت پرسش حضور یابد تا او را شفا دهد .عیسی مسیح او را برای کم

ایامنی رسزنش نکرد ولی او را بخاطر ایامنی که از خود نشان داد اجر
داد .اشاره کنید که عیسی مسیح از ایامنی که بواسطه معجزه حاصل
شود خشنود نبود بلکه از ایامنی که تنها بواسطه کالم او بود – ابتدا
ایامن بیاورید و بعد ببینید!

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١پدر این پرس یک یهودی بود و از افرسان هیرودیس پادشاه بود .بنظر
می رسید که ایامن او به عیسی مسیح عظیم تر از سایر هموطنان
یهودی او بود و از مسیح استدعا منود تا آمده و پرسش را شفا دهد
بخاطر اینکه او شدیدا ً بیامر بود.
 .٢پدر آن پرس فکر می کرد که عیسی مسیح باید در کنار پرسش باشد تا
او را شفا بدهد ولی عیسی به او گفت که پرسش شفا یافته است و مرد
نجیب زاده حرف مسیح را باور کرد و رشوع به حرکت به سوی خانه
کرد .وقتی که او از خدمتکاران پرسید که چه ساعتی پرسش عالج یافته،
آنان دقیقاً به هامن زمانی اشاره کردند که عیسی مسیح به او گفته بود
که پرسش شفا یافته است.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١پرس بیامر و درخواست پدر .بیامری و مرگ رساغ همه ما می آید ،چه
ثرومتند و چه فقیر ،ولی همه به عیسی مسیح نیاز دارند تا نیاز روحانی
آنان برآورده شود .عیسی مسیح گناه را به بیامری تشبیه می کند –
رجوع شود به متی  .١۳-١٢ :۹همچنین کتاب مقدس می آموزد که آنانی
که عیسی مسیح را می شناسند ،حیات جاودانی دارند و کسانی که او را
منی شناسند از حیات جاودان برخوردار نیستند( .اول یوحنا )١۴-١۰ :۵
 .٢پاسخ مسیح .عیسی مسیح ایامن مرد نجیب زاده را امتحان می کرد
زمانی که گفت « پرست شفا یافته است » (آیه  .)۵۰آنگاه مردم،
همچون مردم امروز ،نشانه ها و شگفتی ها خواستند (آیه  )۴۸در
عوض اینکه حرف خداوند را هامنطور که هست بپذیرند :ایامن بیاورید
قبل از اینکه ببینید!
 .۳نتیجه .کالم خدا زنده و پویاست و از طریق آن نه تنها می توانیم عیسی
مسیح را بشناسیم ،بلکه می توانیم با آن تقویت شویم ،بخاطر اینکه در
پس و قفای کالم خدا قدرت خدا نهفته است .مرد نجیب زاده باور کرد،
پرسش شفا یافت و متامی خانواده او در نتیجه ایامن آوردند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.

مرور کنید

آیه کلیدی را فرا بگیرید ،یوحنا  ،۵۰ :۴و بحث کنید که این درس چگونه
قدرت عیسی مسیح را نه تنها برای شفای پرس نجیب زاده بلکه کل خانواده
او (یوحنا  )۵۳ :۴که االن به عیسی ایامن آورده اند خالصه می کند.

این بیانیه را از عربانیان  ۶ :١١بازتاب دهید؛ « بدون ایامن خشنود کردن
خدا ناممکن است » ،و بحث کنید که چگونه این مطلب به آنچه که دانش
آموزان همین االن یاد گرفتند اشاره می کند.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١همه ما باید با متامی دل برای حیات جاوید به خدا اعتامد و از عیسی
مسیح تبعیت کنیم.
 .٢بعنوان یک مسیحی جوان ،باید قدردان باشیم که عیسی مسیح الزم
نیست تا بصورت جسمی حضور داشته باشد تا معجزه ای کند یا به
دعاها جواب بدهد چرا که او می تواند در هر مکان و زمانی اهداف
خود را محقق سازد .این مطلب باید ما را در دعاهایامن در زندگی
تشویق کند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١مرد نجیب زاده حرف عیسی مسیح را باور کرد و راهی خانه شد – او
ایامن خود را در عمل گذاشته بود .به راه هایی فکر کنید که ایاممنان را
در خانه و مدرسه عملی کنیم.
 .٢چگونه ایامن به عیسی مسیح ،فرهنگی را که در آن امروزه زندگی می
کنیم به چالش می کشد؟ (به مردمی اشاره کنید که اول می خواهند
ببینند و بعد ایامن بیاورند ،که مغایر با اصل اول ایامن و بعد مشاهده
اراده خدا در زندگی هایامن از کالم اوست)

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B2سطح ٣
درس  – ۳معجزات
موضوع :نابینا ،بینا می شود

 – B2سطح ۴
مطالعه  – ۳معجزات
موضوع :بارتیامئوس نابینا

مترکز کالم :مرقس ۵٢-۴۶ :١۰
آیه کلیدی :مرقس ۵٢ :١٠

مترکز کالم :مرقس ۵٢-۴۶ :١۰
آیه کلیدی :مرقس ۵٢ :١٠

می آموزیم که:
 .١درست هامنطور که بارتیامئوس فرا خوانده شد (آیه  )۴۹به هامن
صورت عیسی مسیح کسانی را که از نظر روحانی نابینا هستند ،از
طریق موعظه انجیل فرا می خواند.
 .٢وقتی که به عیسی مسیح برای رستگاری اعتامد می کنیم ،بایستی زندگی
گناه آلود خود را پشت رس خود رها کنیم و از او پیروی کنیم.

می آموزیم که:
 .١بارتیامئوس عاجزانه درخواستی داشت ،او نیاز خود را می دانست و
مصمم بود تا از عیسی مسیح بخواهد تا نیاز او را بر آورده سازد.
 .٢عیسی مسیح دعای بارتیامئوس را اجابت کرد و بارتیامئوس با مشایعت
عیسی در مسیر آخرین سفر او به اورشلیم ،سپاسگزاری خود را به او
نشان داد.

از دان آموزان بپرسید چنانچه فردی نابینا را می شناسند ،در باره مشکالتی
که این قبیل افراد با آن مواجه هستند صحبت کنند .بحث کنید که
چگونه به نابینایان کمک می شود ولی نابینایی جسمی آنان منی تواند
درمان شود.

توضیح بدهید که چطور کمک و پشتیبانی به افراد نابینا در زمان عیسی
مسیح آنقدر کم بوده و اینکه بسیاری به حد گدائی نتزل می یافتند تا
بتوانند به زندگی ادامه بدهند .وضعیت را با امروز مقایسه کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
بحث منوده و رشح بدهید:
 .١بارتیامئوس نابینا که یک یهودی بود باور داشت که عیسی هامن مسیح  .١بارتیامئوس نابینا و فقیر بود ،که به ما یادآوری می کند که ما هم در
امور روحانی نابینا هستیم و بخاطر آن منی دانیم که به کجا می رویم.
موعود است ،پرس داود .یهودیان بطور معمول به چنین چیزی اعتقاد
 .٢این می توانسته آخرین شانس بارتیامئوس باشد تا عیسی مسیح را
نداشتند.
مالقات کند و بدین سبب با شور و جدیت به مسیح گفت « :به من
 .٢بارتیامئوس با ارصار برای کمک فریاد می کشید که بینایی اش را دست
رحم کن » (آیه  .)٧رستگاری یک امر شخصی است هامنگونه که با
بیاورد و عیسی ،آفریننده زمین و آسامن و نگاهدارنده جهان با صدای
کلمه « من » به تصویر کشیده شده است.
فریاد آن گدا بی حرکت ایستاد (آیه  ،)۴۹و بینایی او را به وی بازگرداند!
 .۳بارتیامئوس نشان داد که پیرو وفادار عیسی است ،و برای سپاسگزاری او  .۳بارتیامئوس هر چیزی را که ممکن بود مانعی در مسیر آمدن عیسی
مسیح ایجاد کند را کنار زده بود و در هنگامی که بینایی را از عیسی
را در آخرین سفر بسوی اورشلیم مشایعت کرد ،قبل از اینکه مصلوب
مسیح طلب کرد ،درخواست او بی درنگ اجابت شد .این هامن مورد
شود.
« عشق در دیدار اول است » ،بخاطر اینکه بدون درنگ بدنبال عیسی
مسیح به راه افتاد.
آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی بارتیامئوس نابینا را شفا می دهد ()I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی بارتیامئوس نابینا را شفا می دهد ()I

نظر آنان را به دعای کوتاه بارتیامئوس در آیه  ۵١جلب کنید و پاسخ رسیع
عیسی در آیه  .۵٢درست هامنطور که عیسی از او پرسید که چه می
خواهد ،می توانیم رضورت اعتامد به عیسی مسیح را یاد بگیریم و بعد از
او پیروی کنیم ،چرا که چنین فرصتی همیشه برای ما وجود ندارد .چنانچه
بارتیامئوس این فرصت را از دست می داد ممکن بود که هرگز دوباره نتواند
عیسی مسیح را ببیند.

متی  ٢٢-١۸ :۴را مشاهده کنید و افرادی را بیابید که بالدرنگ همه چیز را
رها کرده و به دنبال عیسی مسیح رفتند.
افسسیان  ١۸-١٠ :۶و یا کولسیان  ١٧-۸ :۳را مشاهده کنید تا بیابید که
عیسی مسیح چه خصوصیاتی را از کسانی که او را پیروی می کنند انتظار
دارد.
از این آیات شش چیز اصلی را لیست کنید که توصیف کننده زندگی
مسیحی است.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١زمانی که عیسی مسیح دید که یهودی نابینا بصیرت روحانی درستی دارد  .١جستجوی عیسی مسیح برای رستگاری ،در حالی که همچنان فرا می
خواند و همچنان وقت هست اهمیت دارد.
و آماده است تا از او پیروی کند مرسور گردید .هرکسی باید به عیسی
 ٢وقتی که از عیسی مسیح پیروی کنیم ،قدرت او در زندگی ما کار می کند
مسیح اعتامد کند و سعی کند تا با پیروی از او ،وی را خشنود سازد.
و با انجام اراده او می توانیم وی را خشنود سازیم .ما زندگی گناه آلود
 .٢نیازی نیست تا دعای ما طوالنی باشد .ما می توانیم به عیسی مسیح
گذشته را کنار گذاشته ایم و زندگی جدیدی را با عیسی مسیح رشوع
بگوئیم که او را دوست داریم و از او بخواهیم که چه می خواهد تا
کرده ایم.
برایش انجام دهیم.
 .۳یوحنا  ١٢ :۸را بخوانید و در نظر بگیرید که رها کردن تاریکی گذشته و
 .۳از هر کسی بخواهید تا دعایی کوتاه و مرتبط در باره نیازهای فردی
« گام برداشنت در نور » به چه معناست.
خود داشته باشند.
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B2سطح ٣
درس  – ۴معجزات
موضوع :ده مرد جذامی شفا یافتند

 – B2سطح ۴
مطالعه  – ۴معجزات
موضوع :ده مرد جذامی شفا یافتند

مترکز کالم :لوقا ١۹-١١ :١٧
آیه کلیدی :مزامیر ۸ :١٠٧

مترکز کالم :لوقا ١۹-١١ :١٧
آیه کلیدی :افسسیان ۹-۸ :٢

می آموزیم که:
 .١عیسی مسیح تنها کسی است که می تواند ما را از گناه پاک سازد.
 .٢آنانی که پاک شده اند باید سپاسگزاری خود را با خدمت به عیسی
مسیح از طریق محبت و وقف نشان دهند.

می آموزیم که:
 .١همه ما گناهکار بدنیا آمده ایم و بیامری گناه تنها می تواند توسط
عیسی مسیح درمان شود.
 .٢وقتی که از طریق ایامن به عیسی مسیح از بیامری گناه شفا یافتیم ،باید
بطور دائم بخاطر برکت رستگاری و بخاطر همه چیزهای خوبی که هر
روزه دریافت می کنیم او را شکرگزاری کنیم.

رشح بدهید که جذام یک بیامری پوستی است که همچنان تعداد زیادی از
مردم را در دنیا مبتال ساخته است.
به الویان  ۴۶-۴۵ :١۳اشاره و توضیح دهید که جذامیان در زمان موسی
ناپاک یا نجس شمرده می شوند و مجبور بودند تا تنها زندگی کنند.

رشح بدهید که جذام یک بیامری پوستی شدیدا ً عفونی و واگیر دار است
که همچنان در دنیای امروزی وجود دارد .تخمین زده می شود که ٢۰
میلیون نفر در جهان دچار این بیامری هستند .شاید « ماموریت خدمت به
جذامیان » را شنیده باشید – سازمانی که وجود دارد تا به کسانی که مبتال
به این بیامری هستند کمک کند.
شخصیت های کتاب مقدس را که از جذام رنج می بردند را به دیگران
بگوئید .همچنین الویان  ۴۶-۴۵ :١۳را ببینید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١جذامیان اجازه نداشتند تا با مردم بیامیزند و به همین جهت از فاصله
ای دور برای رحمت عیسی مسیح التامس و درخواست کردند.
 .٢جذامیان با اطاعت از عیسی مسیح رهسپار خانه کاهن شدند و وقتی
که به خانه رسیدند از جذام شفا یافته بودند.
 .۳این کاهنان بودند که به آنان اجازه می دادند تا به خانه بازگشته و نزد
خانواده خود بروند.
 .۴تنها یک جذامی ،که اهل سامره بود به سوی عیسی مسیح بازگشت تا
بخاطر شفایی که یافته بود از او تشکر کند.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱جذامیان قادر نبودند تا خود را شفا بدهند بلکه نزد فرد شایسته ای بنام
عیسی مسیح آمده بودند ،تا از او طلب رحمت کنند( .آیه )۱٣
 .۲وقتی که عیسی مسیح گفت «بروید» (آیه  ،)۱۴جذامیان از کالم او
اطاعت کردند و در مسیر راه به سوی خانه کاهن طاهر شدند .اطاعت
و ایامن ساده به حرف و کالم عیسی مسیح آنان را شفا داد و پاک کرد.
 .٣تنها یک جذامی که سامری بود با فروتنی بازگشت و عیسی مسیح را به
خاطر هدیه پاک شدن حمد و سپاس گفت( .آیه )۱۶

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی  ١۰مرد جذامی را شفا می دهد ()I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی  ١۰مرد جذامی را شفا می دهد ()I

• درس را با اشاره به اینکه چطور جذام تصویری از گناهکار است و در
فاصله ای دور از عیسی مسیح قرار دارد مرور کنید .به همه یادآوری
کنید که گناه تنها می تواند زمانی پاک شود که آنان عیسی مسیح را
صدا زده تا گناه آنان را بخشیده و از انجیل پیروی کنند .انجیل از مرگ
و قیام مسیح سخن می گوید.
• درس تعلیم می دهد که به محض این که از گناه پاک شدیم باید بطور
دائم از عیسی مسیح بخاطر رستگاری تشکر کنیم .سپاسگزاری نشان
کسانی است که عیسی مسیح را دوست دارند.

آزمون کوچکی از این درس به عنوان مرور آن برگزار کنید و آنان را برای
پاسخ به سواالت درس وقت کتاب مقدس آماده سازید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١ارتباط اول یوحنا  ٧ :١را با موضوع مورد بررسی قرار دهید.
 .٢مسیحیان باید عیسی مسیح را بخاطر اینکه برای آنان مرد حمد و سپاس
گویند.
 .۳کار گروهی – لیستی از چیزهایی تهیه کنید که باید بخاطر آنان
سپاسگزار بود و دعایی متناسب بنویسید.
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این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١مورد بررسی قرار دهید که آیا دانش آموزان آن نه نفر را دوست دارند و
یا آن یک نفر را.
 .٢بحث کنید که سپاسگزاری چه معنایی دارد و چگونه باید زندگی ما را
تحت تاثیر خود قرار دهد  -مزامیر ۳ :۴۰
 .۳کار گروهی  -لیستی از چیزهایی تهیه کنید که باید بخاطر آنان
سپاسگزار بود و دعایی متناسب بنویسید.
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 – B3سطح ٣
درس  – 1بیت عنیا
موضوع :دو خواهر

 – B3سطح ۴
مطالعه  – ١بیت عنیا
موضوع :در خانه

مترکز کالم :لوقا ۴٢-۳۸ :١۰
آیه کلیدی :لوقا ۴٢ :١۰

مترکز کالم :لوقا ۴٢-۳۸ :١۰
آیه کلیدی :مرقس ۳١ :۶

می آموزیم که:
 .١عیسی مسیح عشق و عالقه به او را فراتر از خدمات ما ارزش می نهد.
 .٢وظایف خانگی ما ،یا مدرسه ما ،نباید مجاز شود تا با دعاهای ما و
زمانی که در خواندن کالم خدا رصف می شود خللی ایجاد کند.

می آموزیم که:
 .١بخاطر اینکه در مسیحیت به بلوغ برسیم ،بایستی زمانی از زندگی خود
را برای خواندن کالم خدا اختصاص داده تا بتوانیم بشنویم که خدا به ما
چه می گوید.
 .٢ما باید همچنین زمانی از مشغولیات زندگی خود را برای دعا اختصاص
داده تا با خدا حرف بزنیم و از او بخاطر نیکوئی هایش شکرگزاری کنیم
و از او بخواهیم تا زندگی ما را هدایت کند.

از دانش آموزان بخواهید تا تصور کنند که چقدر استثنائی است که فردی
مهم را در خانه خود داشته باشند .خانه مریم و مارتا تنها خانه ای بود که
عیسی به مالقات آنها می رفت .از همه بخواهید تا فکر کنند که عیسی به
خانه های چه کسان دیگری رفت:
لوقا  ،۳۸ :۴لوقا  ،۳٧ :٧لوقا  ،۵١ :۸لوقا .۵ :١۹
خانه های ما باید مکان هایی باشد که عیسی مسیح در آنجا تکریم و از او
اطاعت گردد.

توضیح بدهید که مریم و مارتا هر دو عیسی را دوست داشتند .در این
موقعیت هر دو مشغول خدمتگزاری به او بودند .مارتا متوجه نشده بود که
با خود را مشغول ساخنت در واقع از مهامن خود که عیسی مسیح بود غفلت
ورزیده و زمانی نداشته تا به حرف های او گوش کرده و از او بیاموزد.
از دانش آموزان بپرسید که اولویت آن ها در زندگی چیست .سعی کنید و
اطمینان حاصل کنید که آنان « مشغول بودن » را جایگزین دعا و مطالعه
کتاب مقدس نکرده باشند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١در حالی که مارتا « کارگز » و مریم «عبادت کننده » بود ،کار و عبادت
باید دست در دست هم به پیش بروند .معنی عبادت را مورد بحث قرار
دهید.
 .٢گرچه مارتا دوست داشت تا عیسی مسیح را با غذاهای متنوعی پذیرائی
کند « :لیکن یک چیز الزم است » ،یعنی یک نوع غذا کافی است .او
بیشرت به مصاحبت با آنان عالقه داشت چرا که او در باره مریم گفت که
او « نصیب خوب را اختیار کرده است » (آیه  .)۴٢غذای روحانی مهم
تر از غذای جسمی است و عیسی مسیح می خواست تا مریم و مارتا
هر دو درک کنند که چقدر گوش دادن به سخنان او مهم است (اول
پطرس .)٢ :٢

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱مترکز عیسی مسیح بر دعا و مطالعه کتاب مقدس بود که دو رکن بزرگ
برکت در زندگی ما می باشند.
 .۲عیسی مرتا را بخاطر اینکه نگران امور خانه بود رسزنش نکرد ولی با
ظرافت به او گفت که باید اولویت ها را در نظر بگیرد.
 .٣عیسی مسیح در آیه  ۴۲اشاره کرد که مترکز بر او یکی از امور رضوری
است .او محبت ما را برای خدمت به او ،از آسامن اجر می دهد .خدا از
ما می خواهد تا از مرتا بودن ،به مریم شدن تحول یابیم.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.

مرور کنید

جالب توجه است که مریم « در پائین پای عیسی نشست » (آیه  .)۳۹بحث
کنید که چگونه با این کار فروتنانه مریم به عیسی مسیح حرمت و تکریم
می منود که شایسته او بود.
 .١در باره راه هایی بحث کنید که ما نیز می توانیم عیسی مسیح را در
زندگی خود تکریم و متجید کنیم.
 .٢آیه های زیر نشان می دهد که مردم در کنار پاهای عیسی بودند :برای
مثال  -متی  ،۹ :٢۸مرقس  ،٢٢ :۵لوقا  ،۳۸ :٧لوقا  .۳۵ :۸به آیه های
زیر نگاه کنید تا بیابید که این مردم که بودند و اهمیت و برجستگی در
کنار پاهای عیسی بودند را مورد بحث و بررسی قرار دهید.

از آیه کلیدی استفاده کنید تا به مرور این درس کمک کند که نشان می
دهد:
 .١زمانی مناسب برای گوش دادن به عیسی مسیح وجود دارد.
(مرقس .)۳١ :۶
 .٢زمانی مناسب برای کار برای عیسی مسیح وجود دارد( .مرقس ،)١۳-٧ :۶
(رومیان .)١ :١٢
 .۳خداوند وعده داده تا به کسانی که خدماتشان به دعای پیوسته همراه
است برکت دهد( .اشعیا .)۳١ :۴۰

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١برای متعادل ساخنت عبادت ما و کار روزانه ما؟
 .٢برای زندگی به طریقی که او را خشنود و شاد سازد؟
 .۳برای بیشرت نگران بودن در باره « خدمت خوب » یا « خدمت بیشرت »؟
 .۴اطمینان حاصل کردن از این که کار بر زمان های خواندن کتاب مقدس
و دعا مقدم نباشد؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١برای اطمینان از اینکه ما زمان خود را با زمان های دعا و مطالعه کتاب
مقدس در اولویت های روزانه قرار دهیم؟
 .٢برای اطمینان حاصل کردن از اینکه خدمات ما برای عیسی مسیح به
مشغولیت محض تنزل نیابد و عبادت او را باطل ننامید؟

معرفی کنید

کامل کنید
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 – B3سطح ٣
درس  – ٢بیت عنیا
موضوع :اندوه به غم تبدیل می شود

 – B3سطح ۴
مطالعه  – ٢بیت عنیا
موضوع :در مقربه

مترکز کالم :یوحنا  ٧-١ :١١و ۴۴-١٧
آیه کلیدی :یوحنا ٢۵ :١١

مترکز کالم :یوحنا ۴۴-١ :١١
آیه کلیدی :یوحنا ٢۶-٢۵ :١١

می آموزیم که:
 .١عیسی مسیح تنها کسی است که می توانست مرده را دوباره زنده کند.
 .٢عیسی مسیح تنها کسی است که می تواند حیات جاودان را به
گناهکاران ببخشد ،کسانی که توسط پولس رسول این گونه ترشیح
شده اند « :شام را که در خطایا و گناهان مرده بودید ،زنده گردانید »
(افسسیان .)١ :٢

می آموزیم که:
 .١قیام ایلعاذر از مرگ توسط عیسی مسیح منایشی رضوری از قدرت او بر
مرگ بود و قیام باوری مهم و حیاتی برای ایامن مسیحی است .عیسی
نه تنها قدرت داشت تا خود قیام کند (یوحنا  )١۸ :١۰بلکه دیگران را
قیام دهد.
 .٢گریه آشکار عیسی (آیه  )۳۵نشان می دهد که او به اندازه ای دلسوز
است که با ما برای سختی ها و اندوه های ما می گرید.

از دانش آموزان بخواهید تا برخی از معجزات عیسی را بیاد بیاورندو بحث
کنند که کدام یک از معجزات بزرگرتین بوده است .این آخریت معجزه
عیسی مسیح در میان عموم بود .بعضی از یهودیان می پرسیدند که چرا
عیسی مسیح اجازه داد تا ایلعاذر مبیرد ،در حالی که قادر بود تا مرد نابینا
را شفا بدهد( .آیه  .)۳٧او توانست چنین کند ولی با قیام دادن ایلعاذر
از مرگ ،او حقیقت و قدرت کالم خود را در آیه  ٢۵نشان می داد « :من
قیامت هستم ».

این درس را با ترشیح قیام ایلعاذر از مرگ معرفی کنید ،آخرین معجزه از
هفت معجزه در انجیل یوحنا ،که بسیاری از یهودیان را به این واقعیت که
او پرس خداست متقاعد ساخت و باعث ایامن آوردن آنان گردید .هر چند،
بعضی از یهودیان حارض که شاهد این معجزه بودند ایامن نیاوردند و به
فریسیان آنچه را که در بیت عنیا اتفاق افتاده بود را گزارش کردند .آنان
احتامالً در پی کشنت عیسی مسیح بودند .دانش آموزان را آگاه سازید که
امروزه نیز چنین است – کسانی وجود دارند که می پذیرند که عیسی مسیح
خدا بود و توانست معجزاتی انجام دهد و کسانی هستند که او را نپذیرفته
و این واقعیت را که او معجزه منود ،انکار می کنند.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١خانه مریم و مارتا و ایلعاذر در بیت عنیا یکی از خانه هایی بود که
عیسی دوست داشت تا در آنجا باشد .دانش آموزان باید بتوانند بپرسند
که آیا عیسی مسیح در خانه  /قلب  /زندگی آنان است (مکاشفه .)٢۰ :۳
 .٢درست هامنطور که عیسی مسیح ایلعاذر را از مرگ به زندگی بازگرداند،
او می توانند به کسانی که مرده روحانی هستند ،زندگی روحانی تازه ای
بدهد که برای همیشه جاودان خواهد بود.
 .۳این داستان نشان می دهد که عیسی مسیح منجی دلسوز و همدردی
است « ،عیسی گریست » (آیه  )۳۵و مردمان یهودی می توانستند
ببینند که چقدر عیسی ایلعاذر را دوست داشت (آیه  .)۳۶او آنها را نیز
دوست داشت ولی بسیاری از آنان این را درک نکردند.
 .۴وقتی که عیسی ایلعاذر را از قرب صدا زد ،او زندگی تازه ای یافت ،او از
لباس قرب آزاد شد( ،آیه  )۴۴و شاهد زنده ای از قدرت عیسی مسیح در
زندگی اش شد.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١مریم و مارتا وقتی که برادرشان مرد به سمت عیسی آمده و طلب کمک
کردند زیرا که معجزات او را دیده بودند.
 .٢عیسی این خانواده را دوست داشت ولی درخواست آنان را آناً اجابت
نکرد .ایلعاذر مرد تا قدرت عیسی بر مرگ به حواریون او و دیگر
یهودیان حارض نشان داده شود.
 .۳عیسی گریست زیرا او دلتنگی برای ایلعاذر را احساس کرد.
 .۴عیسی با مرد مرده صحبت کرد و او شنیده و پاسخ داد!

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی ایلعاذر را به زندگی باز می گرداند ()I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی ایلعاذر را به زندگی باز می گرداند ()I

مرور کنید

 .١درست هامنطور که به ایلعاذر زندگی تازه ای بخشیده شد (آیه )۴۵-۴۴
به هامن گونه به کسانی که به عیسی مسیح اعتامد کنند حیات تازه ای
بخشیده می شود .کولسیان  ١۳ :٢و دوم تیموتائوس  ١۰ :١را مشاهده
کنید ،تا بیابید که چطور عیسی مسیح می تواند به گناهکاران مرده،
زندگی تازه ای ببخشد.
 .٢درست هامنطور که زندگی تازه ایلعاذر اثبات قدرت عیسی مسیح در
زندگی او بود ،به هامن صورت عیسی مسیح به کسانی که به او اعتامد
کنند قدرت می بخشد تا برای او زندگی کنند (افسسیان .)١۰ :٢

درس را با رسم موازات با مشقاتی که در زندگی داریم مرور کنید و نشان
دهید که چگونه عیسی مسیح می تواند وضعیت بد را ختم به خیر کند .به
رومیان  ٢۸ :۸اشاره کنید .تاخیرات خداوند ممکن است باعث شود تا فکر
کنیم که او اهمیت و جوابی منی دهد ولی باید یاد بگیریم که صبور باشیم.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١در باره توبه شخصی و بازگشت به عیسی مسیح برای گام برداشنت در
زندگی تازه؟ (رومیان )۴ :۶
 .٢درباره اطاعت از کالم خدا با به مشارکت قرار دادن انجیل به دیگران ،با
امین و درستکار بودن در مدرسه ،با اطاعت از والدین و شاید با تعمید
گرفنت؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١ایامنداران زندگی روحانی دارند که مرگ منی تواند بر آن ظفر یابد یا آنرا
کاهش دهد .این ضامنت باید ما را تشویق کند تا بخواهیم که زندگی
متعهدانه ای برای عیسی مسیح داشته باشیم .فیلیپیان .٢۳-٢١ :١
 .٢در این معجزه ،عیسی مسیح نشان داد که او به اندازه ای دلسوز است
که با ما در اندوه هایامن می گرید.

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B3سطح ٣
درس  – ۳بیت عنیا
موضوع :دیداری دیگر

 – B3سطح ۴
مطالعه  – ۳بیت عنیا
موضوع :در میز شام

مترکز کالم :یوحنا ١١-١ :١٢
آیه کلیدی :اول یوحنا ١۹ :۴

مترکز کالم :یوحنا ۵٧-۵۵ :١١؛ ١١-١ :١٢
آیه کلیدی :مزامیر ۶ :۹۵

می آموزیم که:
 .١وقتی که واقعاً عیسی مسیح را دوست داشته باشیم ،راه هایی را برای
ابراز تشکر به او می یابیم.
 .٢ما هرگز نباید در آنچه که باید برای عیسی مسیح انجام دهیم تاخیر
بیندازیم بخاطر اینکه منی دانیم که زمان ما برای خدمت به او چقدر
طوالنی یا چقدر کوتاه است.

می آموزیم که:
 .١هیچ چیزی بیش از حد ارزشمند نیست تا نتواند به عیسی مسیح داده
شود .او شایسته بهرتین و ارزشمند ترین هاست!
 .٢اگر عیسی مسیح را دوست داریم آنگاه باید در مسیر اطاعت از
راهنامیی های او گام برداریم که در عهد جدید مقرر شده است.

توضیح بدهید که چگونه بیت عنیا مکان خاص خاطرات عیسی مسیح بود.
به دانش آموزان یادآوری کنید که در خانه مریم و مارتا ،عیسی مسیح
اهمیت عبادت را به آنان آموخت .در درس  ٢عیسی نشان داد که او
«قیامت است» ،هنگامی که ایلعاذر را از مرگ به زندگی بازگرداند .در این
درس عیسی مسیح بر سفره غذایی در این خانه بیت عنیا حارض است.

این واقعه در یوحنا  ١١-١ :١٢بطور معمول مشابه با مرقس ۹-۳ :١۴
اندیشیده شده است .عیسی مسیح مریم را بخاطر عمل غیرخودخواهانه
او با پرستش در تدهین پاهای او با یک عطر بسیار گرانقیمت ستود .عطر
و عبیر نقش مهمی در تدفین مردگان ایفا می کرد – پیدایش  ۳-٢ :۵٠را
بخوانید.
عیسی در آیه  ٧عمل مریم را مناجات خواند با اشاره به اینکه این کار
آمادگی برای تدفین او بود.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١امتیازی که به مریم ،مارتا و ایلعاذر عطا گردیده بود تا در حضور عیسی
مسیح باشند و با او غذا خورده و از مصاحبت و رفاقت با او لذت بربند.
(آیه )٢
 .٢امتیازی که به مریم برای تدهین پاهای عیسی مسیح با روغنی گرانبها،
با شسنت با موهایش داده شده بود (آیه  ،)۳به ما نشان می دهد که
هیچ چیزی آنقدر گرانبها نیست تا به او داده شود و اینکه او شایسته
بهرتین هاست.
 .۳وقتی که یهودا شکایت کرد که بهرت بود تا روغن فروخته شده و پول
آن به فقرا داده شود (آیه  ،)۵عیسی مسیح به او یادآوری کرد که در
این دنیا فقیر همیشه وجود دارد که می توانند محبت خود را به آنان
نشان دهند .هر چند ،فرصت برای استفاده روغت برای عیسی مسیح
خیلی محدود بود از آنجا که او در راه خود بسوی صلیب بود تا برای
گناهکاران مبیرد.
 .۴رئیس کاهنان می خواست تا ایلعاذر را بکشد( .آیه  .)١٠به این خاطر
که آنان قیام از مرگ را انکار می کردمد و می خواستند تا از ایلعاذر
خالص شوند بخاطر اینکه او شاهد و گواه معتربی بود مبنی بر اینکه
عیسی مسیح قیامت است.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱خانه – وقایعی را مرور کنید که خانه بیت عنیا (آیه  )۱مکانی برای
(الف) خدمت و راهنامیی؛ (ب) عبادت و همنشیتی؛ و (پ) مرگ و
قیام بود.
 .۲ضیافت یا عید (آیه  )۲برای او بود .مریم ،مرتا و ایلعاذر برای مالقات با
مهامن اعظم که گل رس سبد خانه آنان بود دالیل کافی داشتند.
 .٣تدهین (آیه  )٣نشان داد که مریم ،عیسی مسیح را دوست داشت و
محبت با فداکاری سنجش می شود.
 .۴در (آیات  )۹-۷واالترین تحسین و ستایش ذکر گردیده است و عیسی
گفت که این حرکت عبادتی در طول تاریخ ذکر خواهد شد  -متی :۲۶
 ۱٣را بخوانید.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :مریم ،عیسی را تدهین می کند ()I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :مریم ،عیسی را تدهین می کند ()I

این درس مشابه در مرقس  ۹-۳ :١۴گفته شده است .آیه  ۸را بخوانید تا
بیابید که عیسی در باره این زن که پاهای او را تدهین کرد چه گفت.
روایت متی از این داستان را بخوانید ،متی  ،١۳-۶ :٢۶و ببینید که چطور
عیسی مسیح نه تنها موعظه انجیل را پس از مرگ خود پیش گوئی کرده
بود ،بلکه عمل مناجات گونه این زن بعنوان یادگار گفته خواهد شد.

از دانش آموزان سواالتی را بپرسید وقتی که این درس را مرور می کنید ،که
به آنان کمک خواهد کرد تا پاسخ های آگاهانه ای به سواالتی که در درس ۳
پرسیده شده بدهند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١عشق و عالقه شام به عیسی مسیح چگونه دیگران را تحت تاثیر قرار
خواهد داد؟
 .٢بسیاری از یهودیان به عیسی مسیح ایامن آوردند (آیه  )١١بخاطر اینکه
می توانستند قدرت متقاعد کنند او را در زندگی تازه ایلعاذر ببینند.
چگونه می توانید با زندگی خود با ایامن به عیسی مسیح دیگران را
تحت تاثیر قرار دهید ،اگر او را دوست دارید؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١خانه  -آیا عیسی مسیح در خانه ماست در هر یک از موارد اشاره شده
شامره  ١در باال.
 .٢ضیافت  -برای یک ایامندار آیا عیسی مسیح در زندگیِ ،
شخص افضل و
برتر است؟
 .۳تدهین  -چقدر عیسی مسیح را دوست داریم؟ آیا بهرتین ها را به او
اختصاص می دهیم؟
 .۴تقدیر و ستایش  -عیسی مسیح گفت ،مریم آنچه را که باید انجام داد.
(مرقس )۸ :١۴
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B3سطح ٣
درس  – ۴بیت عنیا
موضوع :در مسیر اورشلیم

 – B3سطح ۴
مطالعه  – ۴بیت عنیا
موضوع :در مسیر اورشلیم

مترکز کالم :لوقا ۴۴-٢۸ :١۹
آیه کلیدی :یوحنا ١٢ :١

مترکز کالم :لوقا ۴١-٢۸ :١۹
آیه کلیدی :یوحنا ١٢ :١

می آموزیم که:
 .١هنگامی که عیسی وارد اورشلیم شد ،پیروان او برایش رسود شکرگزاری
خواندند و او را بخاطر کارهای عظیمی که در میان آنان انجام داده بود
ستودند.
 .٢عیسی بر شهر اورشلیم می گرید زیرا مردم او را انکار منوده و در دل
خود جائی به او ندادند.

می آموزیم که:
 .١عیسی مسیح از ایامن و محبت و عبادت و خدمت و دارائی هایی که
برای متجید و تکریم او بکار گرفته می شود خشنود است.
 .٢بسیار حیاتی است تا همین االن از عیسی مسیح در قلب ها و زندگی
خود استقبال کنیم چرا که ممکن است خیلی دیر شده باشد و فرصتی
موجود نباشد.

این ایده که جشن شاخه های نخل بطور شانسی اتفاق نیفتاده را معرفی
کنید .این واقعه سال ها قبل پیشگوئی شده بود.
به زکریا  ۹ :۹اشاره کنید که ورود پیروزمندانه عیسی مسیح حدود  ۵٠٠سال
قبل از اینکه واقع بشود پیشگوئی شده بود.

این درس را با اشاره به اینکه عیسی بر اورشلیم گریست ،معرفی کنید (آیات
 )۴٢-۴١چرا که آنان فرصت پذیرش او بعنوان مسیح موعود را که برای آنان
صلح و آرامش را به همراه خواهد داشت از دست دادند .حال برای آنان
بسیار دیر شده بود و عیسی مسیح عواقب فاجعه بار پیش رو برای قوم
یهود را هشدار داد .هامنگونه که عیسی مسیح در سال  ۳٠بعد از میالد
پیشگوئی کرده بود( ،لوقا  ،)۴۴-۴۳ :١۹تیطس فرمانده رومی اورشلیم را
محارصه کرد (در سال  ٧٠بعد از میالد) و معبد را ویران و ساکنین را قتل
عام منود .عیسی مسیح با پیشکش رستگاری از اورشلیم دیدار کرد ولی آنان
جائی برای او نداشتند و به همین جهت فاجعه در پیش رو بود.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱ورود به اورشلیم – عیسی مسیح سوار بر کره االغی وارد اورشلیم شد،
 .١ورود پیروزمندانه (آیات  )۴٠-٢۸عیسی مسیح در آغاز هفته مصلوب
درست هامنطور که در زکریا  ۹ :۹پیشگوئی شده بود .کسانی که شاهد
شدن او.
ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم بودند شاهد به حقیقت پیوسنت
 .٢حواریون به وجد آمده و حمد و سپاس گفتند( .آیه  .)۳٧توجه کنید
نبوتی بودند  ۵۰۰سال پیش از آن پیشگوئی شده بود.
که آنان فریاد بر آوردند «سالمتی در آسامن» و نه «سالمتی در زمینت»
 .۲زمان ورود به اورشلیم – عیسی زمانی را انتخاب کرد که همه برای عید
بخاطر اینکه مرگ عیسی مسیح و معراج او مایه «سالمتی در آسامن»
ِپ َسح در اورشلیم گرد آمده بودند.
شف به قتل
است« .سالمتی در زمین» نخواهد بود چرا که آنان در ُ ُ
 .٣امید مردم – مردم خدا را بخاطر اینکه پادشاهی به آنان عطا منوده شکر
رساندن عیسی مسیح ،رسور سالمتی بودند.
می گفتند که انتظار می رفت تا رهرب قوم بشود .با این حال ،وقتی که
 .۳عیسی بر اورشلیم گریست بخاطر اینکه مردمش او را انکار کردند و حال
فهمیدند که او پادشاهی ابدی را بنا نهاده از او روی بازگرداندند.
خیلی دیر شده بود – آنان فرصت خود را از دست داده بودند( .آیه .)۴٢
 .۴پاسخ فریسیان – فریسیان از اینکه جامعت در مالء عام او را می ستایند
 .۴عیسی اشاره کرد که در سال  ٧٠پس از میالد ،تحت فرمانروائی تیطس،
با عیسی مخالفت ورزیده و از او خواستند تا مردم را ساکت کند و
فرمانروای رومی ،اورشلیم و مردم آن نابود خواهند شد زیرا فرصتی
عیسی آنان را بخاطر اینکه سخت تر است سنگ هستند مالمت منود.
که خدا به آنان داده بود را رد کردند (آیه  ،)۴۴یعنی خداوند به آنان
رستگاری را پیشکش کرده بود ولی آن را نخواسته بودند.
آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید - :ورود پیروزمندانه ()P
 -عیسی سوار بر کره االغی وارد اورشلیم می شود ()I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید - :ورود پیروزمندانه ()P
 -عیسی سوار بر کره االغی وارد اورشلیم می شود ()I

درس را بازتاب داده و اهمیت اعتامد به عیسی مسیح را به عنوان منجی
شخصی مورد بحث قرار دهید .به دوم قرنتیان  ٢ :۶اشاره کنید مبنی بر
اینکه فردا ممکن است خیلی دیر شده باشد .همچنین مورد توجه قرار
بدهید که آن داوری چگونه بر جهان واقع خواهد شد ،مانند تیطس در سال
٧٠بعد از میالد ،و کسانی که االن وقتی برای عیسی مسیح ندارند از دست
خواهند رفت.

درس را در چارچوب زندگی عیسی مرور کنید .اورشلیم مرکز مذهبی و
قدرت سیاسی و خانه ای برای یهودیان و حاکم روم بود .بسیاری از مهم
ترین وقایع زندگی عیسی در این شهر اتفاق افتاد که شامل مصلوب شدن و
قیام او بود .آخرین هفته زندگی او در این شهر بود.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١مورد توجه قرار بدهید که بازگشت از گناه و اعتامد به عیسی مسیح
برای رستگاری به چه معنایی است.
 .٢آیه کلیدی اشاره به کسانی دارد که عیسی مسیح را به عنوان «پرس
خدا» پذیرفته اند .به عبارات دیگر مبنی بر پذیرفنت عیسی مسیح که
مشهور هستند بیندیشید( .برای مثال مسیحی ،غیره)

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١زندگی ابدی همچنان برای کسانی که آن را می پذیرند در حالی که
فرصت همچنان داده می شود ،موجود است.
 .٢به راه هایی فکر کنید که خداوند به زندگی ما نیاز داشته است.
 .۳درست هامنطور که پیشگوئی زکریا  ۹ :۹به حقیقت پیوست ،به همین
صورت پیشگوئی ها در باره بازگشت دوباره عیسی مسیح محقق خواهد
شد.
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B4سطح۳
درس  – ١عیسی مسیح
موضوع :درحال مرگ

 – B4سطح۴
مطالعه  – ١عیسی مسیح
موضوع :مرگ او

مترکز کالم :لوقا  ٢۶-١ :٢۳و ۴۶-۳٢
آیه کلیدی :لوقا ۳۳ :٢۳

مترکز کالم :لوقا ۵۶-۳٢ :٢۳
آیه کلیدی :یوحنا  ١۳ :١۵و ١۴

می آموزیم که:
 .١عیسی مرد تا بتوانیم آمرزیده شویم.
 .٢رشط رسیدن به ملکوت این است از گناهان خود روی گردانده و به
عیسی مسیح اعتامد و توکل کنیم.

می آموزیم که:
 .١رشط رسیدن به ملکوت این است که به گناهکار بودن خود اقرار کرده و
بگوئیم که سزاوار مجازات خدا هستیم.
 .٢بعد باید به عیسی مسیح که معصوم و بی گناه بود و مجازات گناهان
ما را بر عهده گرفت ایامن آوریم.

این درس را معرفی کنید و از دانش آموزان بپرسید که از اهمیت عید پاک
چه چیزی درک می کنند .توضیح بدهید که این درس در باره داستان اولین
عید پاک است .بحث کنید که چطور این درس به ما نشان می دهد که همه
مردم به بهشت منی روند .در کنار عیسی مسیح دزدی مصلوب شده بود که
فیض رفنت به بهشت را دریافت منود و فرد دیگر نتوانست.

بطور خالصه حوادثی که منتهی به صلیب شد ،شامل دستگیری ،محاکمه ،و
گام برداشنت به سوی جلجتا را رشح بدهید.بحث کنید که چگونه این درس
نشان می دهد که رستگاری بر اساس توبه و ایامن است و چگونه دزد فیض
رفنت به بهشت را دریافت منود و دزدی که توبه نکرد نتوانست.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١پیالطس نتوانست در عیسی تقصیری بیابد ولی او را برای خشنود ساخنت
مردم محکوم به مرگ کرد( .آیات  ٧-١و )٢۵-١۳
 .٢گرچه پیالطس و هیرودیس با هم خصومت داشتند ولی با هم دوست
شدند و بر ضد عیسی مسیح هم سو شدند( .آیه )١٢
 .۳مصلوب شدن شش ساعت بطول انجامید ( ۹صبح تا  ۳عرص) – عیسی
در وسط و دو دزد در هر طرف ،که محقق شدن اشعیا  ١٢ :۵۳بود.
 .۴دو دزد در آنجا بودند (آیات  ،)۴۳-۳۹ولی یکی از آنان به بهشت راه
یافت .به آیه  ۴۳توجه کنید که عیسی به او گفت امروز به تو می گویم
که با من در بهشت خواهی بود.
 .۵سه ساعت تاریکی و ظلامت شد (آیات  )۴۶-۴۴و پرده معبد از وسط
دوپاره شد که به معنی این بود که کار قربانی دیگر برای جهان متام شد
(عربانیان .)٢٠-١۹ :١٠

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١شش ساعت مصلوب شدن در تحقق پیشگوئی اشعیا  ١٢ :۵۳اتفاق افتاد
– ( ۹صبح تا  ۳عرص).
 .٢داستان توبه دزد ( )۴۳ :٢۳نشان می دهد که رستگاری و نجات بر
اساس توبه و ایامن است .این مرد به بهشت راه یافت ولی هرگز تعمید
نگرفته و در هیچ آئین دینی رشکت نکرده بود.
 .۳این دو دزد مناینده دو گروه از مردم هستند – آنانی که عیسی مسیح را
دوست دارند و آنانی که دشمن او هستند.
 .۴در طی سه ساعت تاریکی (آیات  )۴۶-۴۴عیسی جریمه گناهان ما را
بر دوش گرفت و از طریق مرگ خود راه دسرتسی به متامی کسانی که با
ایامن به سوی او آمدند هموار گردید.
 .۵داستان نشان می دهد (آیات  )۵۶-۵۰که یوسف ،گرچه بطور مخفی
از پیروان مسیح بود ،دوست راستین عیسی عیسی بود و هامنگونه نیز
زنانی که اشاره شدند ،مراسم تدفین عیسی مسیح را به دقت انجام
دادند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی در حضور پیالطس و هیرودیس انتیپاس ()I&P
 عیسی مصلوب می شود ()I&P -عیسی می میرد ()I&P

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی مصلوب می شود ()I&P
 -عیسی می میرد ()I&P

از دانش آموزان بخواهید با مرور درس ،اشعیا  ١٢ :۵۳را که بیش از  ١۰۰ها
سال پیش از مرگ عیسی مسیح را پیشگوئی کرده بود بخوانند و به وحی و
الهام کتاب مقدس اشاره کنید.
در گروه های کوچک رس خط اخباری را بنویسید که صحنه مصلوب شدن را
ترشیح می کند.

از دانش آموزان بخواهید با مرور درس ،اشعیا  ١٢ :۵۳را که بیش از  ١۰۰ها
سال پیش از مرگ عیسی مسیح را پیشگوئی کرده بود بخوانند و بحث کنید
که چطور آینۀ لوقا  ۵۶-۳٢ :٢۳می باشد.
وحی کتاب مقدس باید تاکید بشود.
در گروه های کوچک لیست برخی از نبوت هایی که در اشعیا  ۵۳اشاره
شده است را بنویسید که در صلیب به حقیقت پیوستند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١چطور می توانیم مطمنئ بشویم که گناهامنان آمرزیده شده است؟
 .٢ما با چالشی روبرو هستیم که در کدام جهت هستیم – طرف کسانی که
عیسی مسیح را دوست دارند یا کسانی که دشمنان او هستند.
 .۳چطور می توانید به کسی که می گوید همه ما به بهشت خواهیم رفت
پاسخ بدهید؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١ما با چالشی روبرو هستیم که در کدام جهت هستیم – طرف کسانی که
عیسی مسیح را دوست دارند یا کسانی که دشمنان او هستند.
 .٢اگر مانند یوسف عیسی مسیح را دوست داریم ،راه هایی برای نشان
دادن دوستی و محبتامن خواهیم داشت .چطور می توانیم آن را نشان
بدهیم؟
 .۳چطور می توانید به کسی که می گوید همه ما به بهشت خواهیم رفت
پاسخ بدهید؟
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 – B4سطح۳
درس  – ٢عیسی مسیح
موضوع :قیام از مرگ

 – B4سطح۴
مطالعه  – ٢عیسی مسیح
موضوع :رستاخیز او

مترکز کالم :یوحنا ١۸-١ :٢۰
آیه کلیدی :رومیان ۹ :١۰

مترکز کالم :لوقا  ،۳-١ :۸یوحنا ١۸-١ :٢۰
آیه کلیدی :رومیان ۹ :١۰

می آموزیم که:
 .١پس از سه روز در قرب عیسی مسیح از مرگ قیام کرد.
 .٢مریم مجدلیه محبت خود را به عیسی مسیح نشان داد.

می آموزیم که:
 .١عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد وقتی که قیام کرد.
 .٢مریم مجدلیه یکی از پیروان متعهد عیسی مسیح بود.

مفهوم « رستاخیز » را مورد بحث قرار دهید و از دانش آموزان بخواهید
تا افرادی را که عیسی مسیح از مرگ به زندگی بازگرداند را شناسائی کنند
(ایلعاذر  -یوحنا  ،۴۴ :١١دخرت یایروس – لوقا  .)۵۵ :۸در نظر بگیرید که
قدرت از مرگ بر خیزاندن متعلق به عیسی است.

بحث کنید که چگونه قدرت برخیزاندن از مرگ متعلق به عیسی مسیح
است و افرادی را که او از مرگ قیام داد را شناسایی کنید( .ایلعاذر  -یوحنا
 ،۴۴ :١١دخرت یایروس – لوقا .)۵۵ :۸همچنین برجسته کنید که چطور
کسانی که در ایامن به عیسی مسیح مرده اند از مرگ قیام خواهند کرد.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١مریم مجدلیه ،پطرس و یوحنا شواهد قیام را دیدند که یک قرب خالی
بود.
 .٢پطرس و یوحنا به خانه رفتند ولی مریم مجدلیه در نزدیکی مقربه به
تنهایی شب زنده داری و دعا کرد.
 .۳عیسی مسیح اجر تعهد او را با ظاهر شدن به او داد و به او گفت چه
زمانی به آسامن خواهد رفت و روح القدس خود را خواهد فرستاد تا در
قلوب ایامنداران ساکن شود.
 .۴او مریم مجدلیه را فرستاد تا به حواریون بگوید که او زنده است و
اینکه آنان باید او را در جلیل مالقات کنند.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١مریم مجدلیه در طول زندگی مسیح به او خدمت کرد و تعهد خود را با
اولین فرد حارض در مقربه خالی ثابت کرد.
 .٢مریم مجدلیه ،پطرس و یوحنا شواهد قیام را دیدند و همچنین دیدند
که همه چیز در قرب و کفن مرتب تا شده است ،حاکی از اینکه خارج
شدن عیسی از قرب منظم و بدون عجله بوده است ،بنابر این ،مباحثه بر
رس این مطلب که جسم او دزدیده شده است رد می گردد.
 .۳عیسی مسیح اجر تعهد او را با ظاهر شدن به او داد و به او گفت چه
زمانی به آسامن خواهد رفت و روح القدس خود را خواهد فرستاد تا در
قلوب ایامنداران ساکن شود.
 .۴مسیح او را فرستاد تا به حواریون بگوید که او زنده است و اینکه آنان
باید او را در جلیل مالقات کنند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی از مرگ قیام می کند ()I&P

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی از مرگ قیام می کند ()I&P

مرور کنید

این درس را با آیات زیر در عهد جدید مرتبط سازید که عیسی مسیح قیام
خود از مرگ را پیشگوئی کرده بود .اهمیت و برجستگی برخاسنت از مرگ را
مورد بحث قرار بدهید.
• متی ١۹ :٢۰ ،٢۳ :١٧ ،٢١ :١۶
• لوقا ٧ :٢۴ ،۳۳ :١۸
• اول قرنتیان ۴-۳ :١۵

این درس را با اول قرنتیان  ٢٠-١٢ ،۸-۳ :١۵ربط بدهید و نشان بدهید که
چطور آیه  ۴به اشعیا  ۹ :۵۳و مزامیر  ١٠-۹ :١۶اشاره می کند.
در مورد افراد مختلفی که عیسی مسیح را پس از قیام دیدند گفتگو کنید
(آیات  )۸-۵و چرا قیام اینقدر مهم است( .آیه )٢٠

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١اهمیت گفنت دانش آموزان مبنی بر اینکه عیسی مسیح را به عنوان
منجی شخصی خود دوست دارند.
 .٢در نظر بگیرید که چطور محبت ما برای او باید زندگی هایامن را تحت
تاثیر قرار بدهد.
 .۳همچنین اهمیت دارد که حتمی بودن قیام را از این درس یاد بگیریم.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١اهمیت ارتباط شخصی و محبت برای عیسی مسیح را مورد توجه قرار
دهید.
 .٢قیام برای ایامن مسیحیان مهم و حیاتی است چرا که اگر مسیح از مرگ
قیام نکرده بود ،مرگ او عبث و بیهوده می بود و هرگز منی توانستیم
امید بهشت ابدی را داشته باشیم.

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

 – B4سطح۳
درس  – ۳عیسی مسیح
موضوع :رهسپاری

 – B4سطح۴
مطالعه  – ۳عیسی مسیح
موضوع :معراج او

مترکز کالم :یوحنا ٢۹-١۹ :٢٠؛ لوقا ۵۳-۵٠ :٢۴
آیه کلیدی :لوقا ۵١ :٢۴

مترکز کالم :لوقا ۵۳-۴۵ :٢۴؛ اعامل رسوالن ١٢-١ :١
آیه کلیدی :لوقا ۵١ :٢۴

می آموزیم که:
 .١وقتی که عیسی مسیح از طریق کتاب مقدس چیزی به ما می گوید،
بطور ساده با باور کردن آن ،او را خشنود می سازیم.
 .٢هدف انجیل یوحنا این است که کسانی که آن را می خوانند می توانند
آن را باور کرده و به حیات جاودان دست یابند.

می آموزیم که:
 .١عیسی مسیح می خواهد متام کسانی که به او تعلق دارند شاهدان او بر
روی زمین باشند.
 .٢روزی عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت تا کسانی را که به او
تعلق دارند را با خود به آسامن بربد.

بحث کنید که چگونه متایل داریم تا آخرین حرفهای کسانی که آنان را
با مثال های مرتبط بحث کنید که چطور می توانیم بسیاری از چیزهایی را
که نه دیده ایم و نه ملس کرده ایم باور کنیم .توضیح بدهید که چطور ایامن دوست داریم ،مخصوصاً قبل از اینکه مبیرند ارزش و ارج بنهیم .برخی از
حرف های مردان بزرگ تاریخ را در بسرت مرگ مورد توجه قرار دهید .این
مسیحی بر اساس دیدن نیست بلکه با اعتامد به کالم خدا و عیسی مسیح
مطلب را به آخرین حرف های عیسی مسیح ربط بدهید( .اعامل رسوالن
است.
)۹-۸ :١
داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١ظهور عیسی به حواریونش را مورد بحث قرار بدهید و به کالم او به
آنان دقت کنید « :صلح و سالمتی بر شام باد » (آیه  .)٢١رشح بدهید
که در نتیجه مرگ عیسی ،کسانی که با ایامن او را باور کنند آرامش و
صلح واقعی خواهند داشت.
 .٢عیسی با آرامش با تومای بی ایامن رفتار منود و او را متقاعد کرد که او،
هامن عیسی مسی ِح برخاسته از مرگ است.
 .۳توما با کالم ایامن و تعهد واکنش نشان داد.
 .۴عیسی مسیح چهل روز پس از قیام از کوه زیتون به آسامن عروج کرد و
بعد حواریون به معبد بازگشته و خدا را بخاطر قیام و امید به بازگشت
دوباره او شکر و سپاس گفتند.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١عیسی مسیح به حواریون خویش فرمان داد تا شاهدان او (اعامل
رسوالن  ،)۸ :١در اورشلیم و رسزمین فلسطین و رسارس جهان باشند.
 .٢عیسی مسیح از کوه زیتون به آسامن صعود کرد (آیه  )١٢و دوباره باز
خواهد گشت( .زکریا .)۴ :١۴
 .۳او در جسم و بطوری که قابل مشاهده بود صعود کرد .روزی دوباره با
هامن جسم (مالکی  )١ :۳و قابل مشاهده بازخواهد گشت (متی :٢۴
.)۳٠
 .۴او در میان ابرها و با قدرت و جالل به آسامن رفت و در میان ابرها و با
جالل و قدرت از آسامن ها بازخواهد گشت( .متی )۳٠ :٢۴

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی به حواریونش ظاهر می شود ( ،)I&Pعیسی به توما
ظاهر می شود (.)P&1

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی به آسامن صعود می کند (.)I

مرور کنید

آیه کلیدی را فرا گرفته و بحث کنید چگونه درس را خالصه می کند .به
دانش آموزان یادآوری کنید که حواریون همچنین در پی تحقق وعده در
خصوص آمدن روح القدس بودند( .لوقا )۴۹ :٢۴

به آیات کتاب مقدس در شامره های  ١تا  ۴در باال نگاه کنید و بازگشت
عیسی مسیح به آسامن را پس از قیام او از مرگ را با آمدن دوباره او به
زمین مقایسه و بررسی کنید.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١چطور می توانیم برای رستگاری به عیسی مسیح ایامن داشته باشیم،
حتی با اینکه او را ندیده باشیم؟
 .٢عیسی مسیح حواریون خود را تشویق کرد تا پس از معراج برای او کار
کنند .االن برای او چه کار می توانیم انجام دهیم؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١ایامنداران به عیسی مسیح در خانه ،در مدرسه ،یا در میان دوستان
چگونه می توانند شاهدان او باشند؟
 .٢به افرادی بیندیشید که مملکت خود را رها کرده و برای خدمات بشارت
به بخش های دیگر دنیا رفته اند.
 .۳قیام را به عنوان واقعیتی در نظر بگیرید که از آن شواهد بیشرتی در
کتاب مقدس وجود دارد.

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B4سطح۳
درس  – ۴عیسی مسیح
موضوع :بازگشت

 – B4سطح۴
مطالعه  – ۴عیسی مسیح
موضوع :بازگشت دوباره او

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۴ :١؛ ١٢-۸
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ١١ :١

مترکز کالم :یوحنا ۶-١ :١۴؛ اعامل رسوالن ١١-۹ :١
آیه کلیدی :اول تسالونیکیان ١٧-١۶ :۴

می آموزیم که:
 .١قدرت روح القدس برای شهادت دادن یا موعظه انجیل نیاز است.
 .٢عیسی مسیح که به آسامن صعود کرد ،دوباره به زمین بازخواهد گشت
تا کسانی را که آماده هستند را با خود به آسامن بربد.

می آموزیم که:
 .١بازگشت دوباره عیسی مسیح به زمین واقعه ای است که بطور حتم
اتفاق می افتد ،گرچه تاریخ یا زمان آن معلوم نیست.
 .٢در بازگشت دوباره ،کسانی که در ایامن به مسیح مرده اند قیام داده
خواهند شد و با مسیحیانی که در آن زمان زنده اند به آسامن برده
خواهند شد.

با شاهدی صحبت کنید ،شاید در باره یک تصادف ،که آنچه را که اتفاق
افتاده را دقیقاً دیده و شنیده است .حواریون با تجربه شخصی خود از
عیسی مسیح سخن گفتند .همچنین در نظر بگیرید که هامن قدرتی را که
حواریون یافتند تا شاهدان خدا باشند ،ما نیز دریافت خواهیم منود ،وقتی
که از گناهان خود بازگشت منوده و به او که برای گناهان ما مصلوب شد تا
گناهان ما را بر دارد توکل و اعتامد کنیم .ما نیز می توانیم و باید شاهدان
او باشیم.

به دانش آموزان یادآوری کنید که متامی پیشگوئی های عهد قدیم در
خصوص آمدن عیسی مسیح به زمین به عنوان یک انسان محقق گردید و به
هامن صورت متامی پیشگوئی ها در خصوص بازگشت دوباره او به حقیقت
خواهد پیوست.
با دانش آموزان بحث و گفتگو کنید درباره فردی را که دوست داریم ،و به
مسافرت می رود ،چشم انتظاریم که او بازگردد ،پس چقدر باید کسانی که
به عیسی مسیح اعتامد دارند باید چشم انتظار بازگشت او باشند .تیطس
 ١۳ :٢را مشاهده کنید.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١عیسی مسیح به حواریون خود فرمان داد تا ابتدا در اورشلیم شاهدان او
باشند ،بعد در رسزمین فلطستین و در نهایت در رسارس جهان( .اعامل
رسوالن )۸ :١
 « .٢دو مرد با جامه های نورانی » با زنانی به قرب آمده بودند برخوردند،
(لوقا  )۴ :٢۴به آنان گفتند که قرب خالی است و عیسی مسیح از مرگ
قیام کرده است .احتامالً هامن فرشتگان با هیئت انسانی اکنون به
حواریون در باره بازگشت دوباره او می گویند( .اعامل رسوالن -١۰ :١
)١١
 .۳بازگشت او مشابه صعودش خواهد بود.
 .۴زمان بازگشت دوباره معلوم نیست پس واجب و رضوری است تا آماده
باشیم.

بحث منوده و رشح بدهید:
 « .١دو مرد در جامه های سفید » (اعامل رسوالن  )١١-١۰ :١به حواریون
در باره بازگشت دوباره عیسی مسیح به زمین گفتند .این مطلب را با
فرشتگانی که در لوقا  ۴ :٢۴به زنان در کنار مقربه در باره قیام گفتند
مرتبط سازید.
 .٢وعده عیسی مسیح را در یوحنا  ۳ :١۴با اعامل رسوالن  ١١ :١مقایسه و
صحت و الهامی بودن آیات را رشح بدهید.
 .۳اول تسالونیکیان  ١٧-١۶ :۴را بخوانید و بینش خاصی که پولس در
بازگشت دوباره دریافت منود را رشح بدهید.
رشح طبق زیر است:
صدایی برای شنیدن وجود دارد – فریاد و شیپور؛
منظره ای برای دیدن هست – عیسی مسیح؛
گردهامئی با خوشی – مالقات خداوند در آسامن؛
و آسایشی وجود خواهد داشت – با خداوند برای همیشه.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید - :عیسی به آسامن صعود می کند (.)I

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

به آیات زیر بازگردید و نشان بدهید که مسیح چطور آمدن خود را به عنوان آمدن دوباره او برای کسانی که نجات یافته اند و آماده برای مالقات با او
هستند ترسی ایجاد منی کند .کتاب مقدس تعلیم می دهد که مسیحیان باید
« دزدی که در شب می آید » تشبیه کرد بخاطر اینکه هیچ کس منی داند
چشم انتظار ظهور او باشند و به سبکی زندگی کنند که او را خشنود کند.
که چه هیچ وقت منی داند که چه زمانی دزد می آید .بنابر این ایامن برای
رجوع کنید به تیطس  ،١۴-١١ :٢و اول یوحنا .۳-٢ :۳
رستگاری و آماده بودن و آماده بودن برای بازگشت او رضوری است.
متی  ،۴۴ :٢۴لوقا .٢۰ :١٢
این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١هر کسی نیاز دارد تا مورد توجه قرار دهد که آیا برای رفنت به آسامن
آماده هستند ،چنان چه قرار باشد که مسیح همین االن باز گردد.
 .٢جواب به کسی که می گوید برای رفنت به ُآسامن ،زمان زیادی وجود
دارد ،در راستای آنچه که در باره بازگشت دوم او فرا گرفته اید چیست؟
 .۳زمان مناسب برای آماده شدن برای زفنت به آسامن کی می باشد؟ رجوع
کنید به دوم قرنتیان .٢ :۶
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این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١ایامنداران باید عادالنه و صالحانه زندگی کنند ،در پرتو اینکه آمدن
دوباره مسیح نزدیک است و برای آمدن دوباره او وفادار باشند .این به
چه معنی است؟
 .٢ناباوران در بازگشت دوباره رها گذاشته می شوند .این واقعیت
غمگینانه ،ما را که مسیحی هستیم ،در خصوص شهادت دادن به آنان،
چگونه به چالش می کشد؟
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B5سطح۳
درس  – ١خادمان عیسی مسیح
موضوع :آماده شده توسط خدا

 – B5سطح۴
مطالعه  – ١مسیحیان اولیه
موضوع :استیفان

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۹-٧ :١؛ اعامل رسوالن ١۳-١ :٢
آیه کلیدی :یوحنا ١٧-١۶ :١۴

مترکز کالم :اعامل رسوالن ١۵-١ :۶؛ ۶٠-۵۴ :٧
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۸ :۶

می آموزیم که:
 .١در اولین روزهای کلیسای مسیح ،عیسی مسیح به رسوالن خود فرمان
داد تا رفته و انجیل را در شهر ها و همه جهان موعظه کنند.
 .٢درست هامنطور که روح القدس در قلوب رسوالن زندگی می کرد ،به
هامن صورت کسانی که به عیسی مسیح اعتامد کنند حضور و قدرت او
را خواهند داشت تا به زندگی مسیحی آنان کمک کنند.

می آموزیم که:
 .١مردم هم سطح و طراز استیفان هستند که می توانند دنیا را برای خدا
تغییر دهند.
 .٢این تنها ایامنداران راستین هستند ،مانند استیفان ،که مصمم هستند تا
حقیقت انجیل را اعالم می کنند و بیشرت از اینکه به خدا فکر کنند به فکر
این هستند که انسان ها چه می گویند و یا حتی به آنان چه می کنند.

از دانش آموزان بخواهید تا تصور کنند که مانند حواریون چه حسی می
توانند داشته باشند پس از اینکه مسیح به آسامن صعود کرد و زمانی که
روح القدس در روز پنطیکاست آمد .توضیح بدهید که اعامل رسوالن شامل
دو موضوع زیر است:
 .١عیسی مسیح اینک صعود کرده است ،و در کسانی که در این زمین
هستند و از طریق روح القدس به او اعتامد می کنند کار می کند.
 .٢قیام و تعالی عیسی مسیح در آسامن همچنان هسته اصلی پیامی را که
در این کتاب نوشته شده است را تشکیل می دهد۶٧-۶٠ .پس از میالد.

درباره آزار و جفا بحث کنید و درباره منونه های مدرن امروزی آن تفکر
کنید.
توضیح بدهید که در ایام اولیه کلیسای اولیه ،رهربان مذهبی نفوذ قابل
توجهی بر حکومت داشتند و مسیحیان برای مخالفت آماده بودند ولی
همیشه با احرتام واکنش نشان می دادند .مسیحیان حکومت وقت را محرتم
شمرده و از آن اطاعت می کردند مگر اینکه قوانین انسانی با قوانین خدا
در تضاد داشته باشد.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
بحث منوده و رشح بدهید:
 .١آیه کلیدی این درس اعامل رسوالن  ۸ :١می باشد و متامی اعامل رسوالن  .١استیفان دارای ویژگی هایی بود که باید گواه و نشان یک زندگی
مسیحی باشد :درستکاری ،پری روح القدس ،پری ایامن و قوت ،حکمت
با توجه به توسعه جغرافیایی انجیل شکل گرفته است:
و خدمت برای عیسی مسیح( .اعامل رسوالن  ۳ :۶و  ۵و )۸
شهادت به اورشلیم :فصل های ٧ -١
 .٢جامعتی از یهودیان در کنیسه و یا در نزدیکی اورشلیم بر علیه بشارت
شهادت به یهودیه :فصل ۴-١ :۸
قدرمتند استیفان به مخالفت و ضدیت پرداختند .هر چند ،وقتی که
شهادت به سامره :فصل ٢۵-۵ :۸
استیفان در مقابل شورای عالی یهود (سنهدریان) که یک محکمه بود
شهادت به جهان :فصل ٢۶ :۸
حارض شد ،آنان اتهامات نادرستی بر علیه او شنیدند؛ و بازتاب جالل
 .٢روز پنطیکاست ( )١ :٢روزی بود که روح القدس آمده و در ایامنداران
عیسی را بر سیامی استیفان مشاهده منودند( .اعامل رسوالن .)١۵ :۶
بطور دائم ساکن گردید – او آمد تا مباند .آنان همچنین از روح القدس
استیفان بسیار استادانه از خود دفاع کرد (اعامل رسوالن  )۵۳-١ :٧و
پر شدند ( .)۴ :٢وقتی که به عیسی مسیح اعتامد داشته باشیم رح
حمله ای سوزان به رهربان یهودی کرد ،و آنان را متهم منود که بر علیه
القدس در ما ساکن می شود ولی برای پر شدن با روح القدس باید
روح القدس مقاومت کرده اند و رسانجام عیسی مسیح را مصلوب کرده
کتاب مقدس را بخوانیم و برای دعا زمان گذاشته و در اطاعت با خداوند
اند.
زندگی کنیم.
 .۳استیفان باید درک کرده بود که زندگی اش در خطر است ولی حارض بود
 .۳عیسی مسیح در پایان کار صلیب شالوده و بنیاد کاملی بنا نهاد و حال
مبیرد تا اینکه به خداوند خود خیانت کند .به محض اینکه شهادت داد
ایامنداران را از طریق روح القدس توامنند می سازد ،تا در انتشار خرب
که « آسامن گشوده شده است » (اعامل رسوالن  ،)۵۶ :٧انبوه جمعیت
خوش مرگ ،قیام و پیام رستگاری برای همه ،شاهدان و دستیاران او
او را به بیرون از شهر کشیده و او را سنگسار کرده و کشتند.
باشند .روح القدس در آیه کلیدی یوحنا  « ،١۶ :١۴تسلی بخش » عنوان
شده است که حاکی از این است که عیسی مسیح مدافع یا دستیار
ماست.
آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید - :روز پنطیکاست (.)I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید - :استیفان به شهادت می رسد (.)I

لوقای طبیب ،نویسنده اعامل رسوالن ،کتاب خود را « درباره متام کارها و
تعالیم عیسی از ابتدا » در اعامل رسوالن  ١ :١رشوع کرد .در اعامل رسوالن
 ،۳١ :٢۸پولس همچنان خرب خوش انجیل را موعظه می کند .در نظر بگیرید
که « کتاب اعامل رسوالن همچنان ادامه دارد  -کار بشارت تا زمان بازگشت
خداوند برای کسانی که به او اعتامد دارند  -همچنان ادامه دارد ».

بحث کنید که آیات زیر چگونه این درس را خالصه می کند:
 .١دوم تیموتائوس  « - ۳ :٢به عنوان رسباز خوب مسیح عیسی متح ّمل
سختیها باش »؛
 .٢اول پطرس « - ١۴ :۴خوشا به حال شام اگر بهخاطر نام مسیح به شام
دشنام دهند ،زیرا در آن صورت ،روح پرجالل الهی در شام ساکن است».

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١به عنوان یک ایامندار ما در روح القدس ساکن هستیم .این مسئولیت
ماست تا « از روح القدس پر شویم » .افسسیان  ١۸ :۵را بخوانید.
 .٢انجام درس های وقت کتاب مقدس باید شام را تشویق کند تا - :کتاب
مقدس را بخوانید و دعا کنید .آنچه را که می خوانید و همچنین
راهنامیی های را که عیسی مسیح به شام می دهد در زندگی روزانه
خود کار بندید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١درست هامنطور که استیفان برای ایامن و عقیده خود در مرگ و قیام
عیسی مسیح به شهادت رسید ،به هامن صورت بسیاری از مسیحیان
مورد جفا قرار می گیرند ،امروز در کشورهای اسالمی برای هامن عقیده
و ایامن حتی کشته می شوند.
 .٢ما باید از عیسی مسیح در دعاهای خود بخواهیم تا ما را وفادار و امین
نگاه دارد ،بدون توجه به اینکه رشایط زندگی ما چگونه ممکن است
باشد.
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 – B5سطح۳
درس  – ٢خادمان عیسی مسیح
موضوع :آماده برای مرگ!

 – B5سطح۴
مطالعه  – ٢مسیحیان اولیه
موضوع :فیلیپ

مترکز کالم :اعامل رسوالن  ۵-١ :۶و ١۵-۸؛ ۶٠-۵۴ :٧
آیه کلیدی :متی ۴۴ :۵

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۵ :۶؛ ١٧-۴ :۸؛ .۴٠-٢۶ :۸
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۳۵ :۸

می آموزیم که:
می آموزیم که:
 .١استیفان در چیزهای کوچک وفادار و امین بود ،پیش از اینکه توسط خدا  .١فیلیپ واعظ موفقی از انجیل بود که می خواست احیادر سامره را رها
کند و برای موعظه انجیل برای یک فرد نیازمند به غزه برود.
بکار گرفته شود ،هامنگونه که در زمان اطعام و پخش غذا به تصویر
 .٢فرد اتیوپیائی به محض اینکه به عیسی مسیح به عنوان منجی شخصی
کشیده شده بود (اعامل رسوالن  ،)٢ :۶قبل از انچام کارهای شگفت
خود ایامن آورد ،مشتاق شد تا از خداوند با تعمید اطاعت کرده و با
انگیز و معجزات (اعامل رسوالن )۸ :۶
خوشی عظیم در قلب خویش به سوی خانه سفر کرد.
 .٢استیفان مانند عیسی مسیح ،مردی وفادار و بی عیب بود که آماده بود
تا زندگی خود را بخاطر انجیل فدا کند.
بیندیشید که آزار و جفا برای ایامن شام چه معنایی دارد و مثال هایی از
زمان حال بیاورید .توضیح بدهید که مسیحیان اولیه که با مخالفت حکومت
ها و رهربان مذهبی روز خود روبرو شده بودند چگونه پیام انجیل را به
پیش بردند .در حالی که آنان از حاکامن خود تبعیت کرده و به آنان احرتام
می گذاشتند ،آماده بودند تا از قوانین انسانی که متضاد با احکام خدا بود
نافرمانی کنند ،حتی اگر به شهادت برسند.

فیلیپ یکی از هفت مردی بود که در اعامل رسوالن  ۵ :۶انتخاب شده بود
تا مراقب امور کلیسا باشد .او بعد ها مبرش شد و انجیل را به سامره برد .او
در حالی که در میانه احیای سامره بود ،توسط خدا فرا خوانده شد تا به غزه
برود ،که منطقه ای بیابانی بود تا به کمک غریبه ای از اتیوپی برود ،با این
دوراندیشی که از فیلیپ برای تحول روحانی و تعمید او بهره بربد .به محض
این که فیلیپ در این کار به توفیق رسید ،بطور معجزه آسائی تغییر مکان
یافت و به کار موعظه انجیل در مکان های دیگر ادامه داد.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١استیفان به عنوان یک مسیحی توصیف شده که پر از روح القدس بود،
و یک زندگی خوب و درستکار داشت (اعامل رسوالن  )۳ :۶و از قوت
ایامن پر بود (اعامل رسوالن  )۸ :۶و حکمت داشت (اعامل رسوالن :۶
 )١٠و کسی بود که در کارهای خدا فعال بود (اعامل رسوالن )۸ :۶
 .٢وقتی که استیفان با اتهام غلط توسط رهربان یهودی دستگیر شد ،با
یادآوری به اتهام زنندگان خود گفت ،نه تنها قوم یهود بطور دائم عیسی
مسیح را انکار کرده اند بلکه بزرگرتین جنایت آنان مصلوب کردن «عادل
یکتا» بود (اعامل رسوالن )۵٢ :٧
 .۳گرچه استیفان توسط جمعی محارصه شده بود که می خواستند او را
سنگسار کنند ،او همچون عیسی مسیح روح خود را به خدا تسلیم منود
(اعامل رسوالن  )۵۹ :٧وبرای قاتالن خود دعا منوده « و به خواب رفت»
(اعامل رسوالن  .)۶٠ :٧کلمه «خواب» در اینجا به این اشاره می کند
جسم او به خواب می رود تا زمانی که عیسی مسیح برای کلیسای خود
بازگردد.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١فیلیپ مطیع حکم خدا بود تا برود و انجیل را به مرد اتیپویائی موعظه
کند.
 .٢مرد اتیوپیائی از آفریقا به اورشلیم آمده بود تا عبادت کند ولی هیچ
درکی از انجیل نداشت .او به کتاب مقدس رجوع کرده بود تا کمکی
بیابد.
 .۳فیلیپ که توسط خداوند هدایت شده بود ،در زمان مناسب رس می رسد
و اشعیا  ۵۳را به او رشح می دهد .او به آن مرد نشان داد که آن باب
در باره زندگی و مرگ عیسی مسیح است.
 .۴مرد اتیوپیائی به عیسی مسیح ایامن آورد و بالفاصله با فرو رفنت در آب
تعمید یافت و با خوشی به خانه بازگشت.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید - :استیفان به شهادت می رسد (.)I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید - :فیلیپ و مرد حکومتی اتیوپیائی (.)I

مرور کنید

اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان آیه کلیدی را فرا گرفته اند و با آنان
گفتگو کنید که چطور این آیه کلیدی درس را خالصه می کند و چگونه با
عیسی مسیح و استیفان که هر دو برای قاتالن خود دعا کردند مرتبط است
(لوقا  ۳۴ :٢۳و اعامل رسوالن  ،)۶٠ :٧و هر دو روح خود را به خدا تسلیم
کردند (لوقا  ۴۶ :٢۳و اعامل رسوالن )۶٠ :٧

این درس را با اشعیا  ۵۳مرتبط سازید .برجسته سازید که این باب بین
سالهای  ۶۸٠-٧۴٠قبل از میالد نوشته شده است و اینکه چطور اشعیا مرگ،
دفن و قیام و متعالی شدن عیسی مسیح را دقیقاً پیشگوئی کرده بود.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١در زمان های وفاداری به عیسی مسیح؟
 .٢چگونه تعهد و رس سپردگی استیفان به عیسی مسیح ،امروزه تعهد و
رس سپردگی ما را به او به چالش می کشد ،هنگامی که برخی از قوانین
توسط حکومت ها ایجاد شده اند و در مخالفت با کالم مقدس می
باشند؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١وقتی که خداوند ما را فرا می خواند تا کاری را برای او انجام دهیم ،باید
بدون سوال اطاعت کنیم؟
 .٢چگونه مسئولیت های خود را به عنوان یک مسیحی ،در تالش برای یک
شاهد خوب بودن برای عیسی مسیح ،با دیدن کسانی که به سوی او می
آیند ،ایفا می کنیم؟

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید
در زندگی
بکار بندید

 – B5سطح۳
درس  – ۳خادمان عیسی مسیح
موضوع :آماده برای حرف شنوی!

 – B5سطح۴
مطالعه  – ۳مسیحیان اولیه
موضوع :کرنلیوس

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۵ :۸؛ ۴٠-٢۶
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۳١ :١۶

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۸-١ :١٠؛ ۴۸-٢۳
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۴۳ :١٠

می آموزیم که:
 .١اطاعت بی چون و چرا و بی وقفه فیلیپ به این منتهی شد تا عیسی
مسیح از او بهره بگیرد تا مرد اتیوپیائی را برای خدا صید مناید.
 .٢مرد اتیوپیائی با خوشی به راه خانه خود رفت که در نتیجه اطاعت از
خدا بود.

می آموزیم که:
 .١انجیل برای همه است ،هم برای یهودیان و هم غیر یهودیان بطور
مشابه.
 .٢کرنلیوس و اهل خانه او در میان اولین غیر یهودیانی بودند که به عیسی
مسیح ایامن آوردند.

توضیح بدهید که گاهی اوقات خدا از ما می خواهد تا چیزی را انجام دهیم
که بطور کامل متفاوت از آن چیزی است که ما انتظار انجام آن را داریم.
توضیح بدهید که فیلیپ کار بزرگی را می دید که برای خدا در سامره در
حال انجام بود .با این حال ،او توسط خدا هدایت شد تا جائی را که بسیاری
در آنجا ایامن آورده بودند را ترک کرده و به منطقه ای بیابانی در غزه برود
تا به کمک روحانی تنها مردی برود که اتیوپیائی نام داشت.

بطور ساده وضعیت بین یهودیان و غیریهودیان را توضیح دهید ،و بطور
معمول چطور یک یهودی متاس خیلی کمی داشت قدر مسلم به خانه یک
غیر یهودی منی رود .کرنلیوس یک افرس رومی بود (یک غیر یهودی) ،یک
فرمانده ،که در شهر قیرصیه می زیست و در ارتباط با شغلی که داشت
فرد برجسته ای بود .گرچه زندگی درستی داشت ولی عیسی مسیح را منی
شناخت .با این حال ،او مشتاقانه در جستجوی آمرزش گناهان خود بود
و خداوند این را اجابت کرد که او با پطرس آشنا شد که انجیل را به او و
خانواده اش موعظه کرد.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١وقتی که فیلیپ مرد اتیوپیائی را مالقات کرد ،او اشعیا  ۸-٧ :۵۳را می
خواند و فیلیپ فرصتی یافت تا با او درباره زندکی و مرگ عیسی مسیح
حرف بزند.
 .٢مرد اتیوپیائی آموخت که آن یگانه ای که اشعیا در باره او نوشته بود
عیسی مسیح است که بر روی صلیب مرد تا منجی او باشد و مرد
اتیوپیائی درک کرد که او یک گناهکار بود و عیسی مسیح را به عنوان
منجی خود با ایامن به وی پذیرفت.
 .۳فیلیپ امتیاز تعمید گرفنت را مرد اتیوپیائی رشح داد و وقتی که نزدیک
آب شدند ،فیلیپ او را تعمید داد .خدمتکارانی که با مرد اتیوپیائی سفر
می کردند نه تنها شاهد تعمید او بود بلکه دیدند که او چقدر خوشحال
شده است ،بخاطر اینکه از پیروان یگانه ای شده است که در آن روزها
به عنوان عیسای نارصی مشهور بود.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱یک روز در حوالی ساعت  ٣عرص ،کرنلیوس رویایی واضح دید که فرشته
خدا بر او ظاهر شد و به او گفت تا مردانی را به نزد پطرس در یافا
بفرستد.
 .۲وقتی که پطرس به خانه کرنلیوس آمد ،افراد دیگری نیز در آنجا حضور
داشتند تا موعظه او را بشنوند.
 .٣پطرس به جامعت خطاب کرده و گفت که خدا از ابتدا نجات و
رستگاری را برای هم یهودیان و هم غیر یهودیان می خواست.
 .۴پطرس برای حارضان در باره زندگی ،مرگ و قیام عیسی مسیح موعظه
کرد و ختم کالم او این بود که اگر به عیسی مسیح ایامن بیاورند،
گناهانشان آمرزیده خواهد شد.
 .۵این کاری بود که غیریهودیان انجام دادند و آنان در زمره اولین
غیریهودیانی بودند که به عیسی مسیح ایامن آورده و تعمید یافتند.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :فیلیپ و مرد اتیوپیائی (.)I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :پطرس در باره عیسی به کرنلیوس می گوید (.)I

این درس را با اشعیا  ۵۳مرتبط سازید و آیات  ٧و  ۸را بطور خاص مورد
بحث قرار دهید .مانند گوسفندی که در مقابل پشم چین خود ساکت است،
عیسی مسیح صلیب را تحمل کرد .او که در بهار زندگی خود بود محاکمه
منصفانه ای نداشت و بخاطر گناهان ما مصلوب شد.

وضعیت پطرس را به عنوان یک یهودی در نظر بگیرید که وارد خانه یک
غیر یهودی می شود .به اعامل رسوالن  ١٧-۹ :١٠نگاه کنید و ببینید که
چطور پطرس هدایت شد تا کاری را انجام دهد و اینکه چطور باید در باره
آوردن انجیل به غیریهودیان بیندیشد.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١برای درک اینکه مسیحیان مطیع می توانند برکت واقعی را به زندگی
دیگران بیاورد – هم کسانی که مسیحی هستند و هم کسانی که
نیستند.
 .٢ایامن شخصی به عیسی مسیح با تعمید ادامه می یابد.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١برای درک اینکه آمرزش گناهان برای همه موجود است ،بدون در نظر
گرفنت نژاد ،فرهنگ یا مذهب.
 .٢برای درک اینکه االن به رویا نیازی نیست ،در حالی که کتاب مقدس
داریم ،که ما را هدایت می کند و اینکه چطور گناهان ما می تواند
آمرزیده شود؟
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معرفی کنید

کامل کنید

 – B5سطح۳
درس  – ۴خادمان عیسی مسیح
موضوع :آماده برای رفنت!

 – B5سطح۴
مطالعه  – 4مسیحیان اولیه
موضوع :برنابا

مترکز کالم :اعامل رسوالن ٢٠-١ :١٠؛ ٢۹-٢۴؛ ۴۳-۳۳
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ۴۳ :١٠

مترکز کالم :اعامل رسوالن ۳٧-۳٢ :۴؛ ۳١-٢۶ :۹؛ ۳٠-١۹ :١١
آیه کلیدی :اعامل رسوالن ٢۴ :١١

می آموزیم که:
 .١گرچه کرنلیوس مرد خیلی خوبی بود ،او به فردی نیاز داشت تا به او
بگوید که چگونه می تواند مسیحی بشود.
 .٢پطرس در اثر رویایی آموخت که انجیل برای همه است و نه فقط برای
یهودیان.

می آموزیم که:
 .١ما منی توانیم با انجام کارهای خوب مسیحی بشویم.
 .٢مسیحیان بخاطر نیکوئی خوبی می کنند که مثرۀ روح القدس در زندگی
مسیحی است( .غالطیان )٢٢ :۵

مکان این درس در قیرصیه است که شهری ساحلی است .کرنلیوس یک
«صد بُد» ،فرماندهی صد نفر را
افرس نظامی رومی بود که با درجه نظامی َ
بر عهده داشت .او در واقع وابسته یک هنگ ایتالیایی بود .به هر حال او
مردی بود که در جستجوی خدا بود .او یک غیر یهودی بود ،ولی تا آن زمان،
پطرس ،انجیل را فقط برای یهودیان می برد.

ما در ابتدا در اعامل رسوالن  ۳۶ :۴برنابا را شناختیم .معنی نام او « فرزند
نصیحت و تشویق یا ابن الوعظ » می باشد .او از جزیره قربس آمده بود
و کتاب مقدس به ما می گوید که او زمین خود را فروخت و پول آن را به
رسوالن داد .او در معنی نام خود زندگی می کرد که سخاومتندی او تشویق
عظیمی برای رسوالن بود.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
بحث منوده و رشح بدهید:
 .١فرشته در رویا به کرنلیوس گفت تا مردانی را به یافا که شهری در جنوب  .١برنابا خادم متعهد خدا بود و بهمین خاطر از خودخواهی به دور بود.
او زمان و دارائی خود را بکار گرفته بود تا دیگران بتوانند مورد تفقد و
قیرصیه بود بدنبال پطرس بفرستد.
مساعدت قرار بگیرند .او می خواست ببیند که مردم برای شناخنت عیسی
 .٢روز بعد ،کرنلیوس رویائی دید که شمعون ملقب به پطرس برای دعا بر
مسیح می آیند و می خواست به کسانی کمک کند که به نیازهای
روی بام مسطح می رود .خداوند به پطرس آشکار منود که انجیل محدود
اساسی زندگی محتاج بودند .به همین خاطر او به « مرد نیکوکار »
به یهودیان نیست بلکه برای غیر یهودیان نیز هست .خداوند تنها دو
ملقب بود( .اعامل رسوالن )٢۴ :١١
گروه را می بیند ،گروهی که متعلق به او هستند و گروهی که متعلق
 .٢برنابا به پولس مهربانی نشان داد( .اعامل رسوالن  .)٢٧ :۹او پولس را
به او نیستند!
ضامنت کرد بخاطر این که مسیحیان در اورشلیم از پذیرش او واهمه
 .٢وقتی که پطرس به خانه کرنلیوس رسید ،او اقرار کرد که فکر می کرده
داشتند.
که لطف خداوند فقط شامل حال قوم بنی ارسائیل است ،ولی یهودیان
آموختند که :خدا هیچ تبعیضی قائل منی شود( .اعامل رسوالن  .۳ )۳۴ :١٠برنابا توسط کلیسای اورشلیم فرستاده شد تا کلیسای جدید انطاکیه را
تشویق کند و در حالی که در آنجا بود ،بسیاری رو به سوی خدا آوردند.
 .۴پطرس انجیل را به کسانی که حارض بودند موعظه کرد و تاکید ورزید که
او کلیسای جدید انطاکیه را تشویق کرد تا با متام دل با خدا رو راست
رستگاری برای متامی کسانی است که ایامن بیاورند( .اعامل رسوالن :١٠
و نسبت به او وفادار باشند( .اعامل رسوالن  .)٢۳ :١١شاید هرگز چنین
 .)۴۳حضار ایامن آورده و تعمید یافتند و این خطر رشوعی برای ورود
کالم حکیامنه ای به این تازه ایامنان گفته نشده بود!
غیریهودیان به کلیسا بود.
آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید - :پطرس در باره عیسی به کرنلیوس می گوید (.)I

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

مرور کنید

آیه کلیدی را فرا گرفته و رشح بدهید که چگونه درس امروز را خالصه می
کند .همچنین دانش آموزان را به عبارت «هر کس که ایامن بیاورد» در
یوحنا  ١۶-١۵ :۳ارجاع دهید.

درس را با پرسش از دانش آموزان در باره پاسخ های درس  ۴مرور کنید.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١برای مشارکت انجیل با جوانان با ملیت های دیگر.
 .٢اعامل رسوالن  ۳۴ :١٠را با کالم خودتان رشح بدهید.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١برای نشان دادن «نیکوکاری» در زندگی خود به عنوان مسیحی.
 .٢روراست و وفادار بودن به خدا به عنوان مسیحی.
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معرفی کنید

کامل کنید

 – B6سطح۳
درس  – ١زندگی یوسف
موضوع :جوان رویا بین

 – B6سطح۴
مطالعه  – ١یعقوب و خانواده او
موضوع :در حران

مترکز کالم :پیدایش ١١-١ :۳٧
آیه کلیدی :پیدایش ۸ :۳٧

مترکز کالم :پیدایش ۳۰-١ :٢۹
آیه کلیدی :پیدایش ٧ :۶

می آموزیم که:
 .١وقتی که یوسف فقط یک نوجوان هفده ساله بود ،خداوند با او در رویا
سخن گفت و برنامه ای را که برای او دارد به وی آشکار ساخت.
 .٢گناه حسادت خدا را ناخشنود می سازد و به گناهان بزرگرتی منتهی می
شود و بنابراین باید از آن اجتناب ورزید.

می آموزیم که:
 .١خدا همه چیز را تحت کنرتل کامل خود دارد و زمان سنجی او عالی
است.
 .٢اگر در زندگی خود گناه بکاریم ،آنوقت باید در آخر عاقبت آن را
برداشت کنیم.

به دانش آموزان از اجداد یوسف بگوئید که ابراهیم ،اسحق ،و حال به
یعقوب و خانواده اش می رسیم .یوسف یکی از پرسان یعقوب بود و نام
مادرش راحیل بود .او یک چوپان بود .برادر کوچکرت او بنیامین نام داشت و
در زمان تولد بنیامین بود که مادرش راحیل از دنیا رفت.

به دانش آوزان در باره اجداد یعقوب بگوئید .یعقوب پرس اسحق و ربکا
بود و عیسو برادرش بود .او در برئشبع زندگی می کرد و به حران در بین
النهرین گریخت زیرا که می ترسید که برادرش عیسو نقشه داشته باشد تا
او را بکشد ،بخاطر اینکه حق نخس ت زادگی را از او ربوده بود (داستان را
خالصه کنید) .یعقوب  ٧٧ساله بود وقتی که برئشبع را ترک کرد؛ او ٢۰سال
به عمویش البان خدمت کرده بود ۳۳ ،سال گذشته را در کنعان و  ٧سال
آخر عمر خود را در مرص زندگی کرده بود .سفر از برتشبع تا حران حدود
 ۸٠۵کیلومرت بود.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١برادران یوسف از او نفرت داشتند بخاطر اینکه خطاکاری ها آنان را به
یعقوب گفته بود و یعقوب او را دوست داشت بخاطر اینکه پرس راحیل
بود و در زمان پیری یعقوب به دنیا آمده بود.
 .٢جامه رنگارنگ ردای بلندی بود که آستین دار بود که نشان می داد که
یعقوب عالقه خاصی به یوسف دارد ولی باعث خروش و حسادت و
نفرت و رشک در دل های برادرانش شد.
 .۳در اولین رویای یوسف ،یازده بافه گندم به دوازدهمی رس تعظیم فرود
آوردند ،نبوتی بود که یک روز برادران او به وی تعظیم خواهند منود.
رویای دوم نیز نبوتی بود که برادران او به همران یعقوب (خورشید) و
لیه (نامادری اش) رس تعظیم بر او فرود می آوردند.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١زمان سنجی خدا کامل بود که به موجب آن یعقوب به مزرعه ای
هدایت شد که تعدادی از چوپان های حرانی از گله های خود نگهداری
می کردند و راحیل در آن زمان به گله خود رسید.
 .٢یعقوب می خواست تا با راحیل ازدواج کند ولی البان او را فریب داد تا
با لیه ازدواج کند که دخرت ارشد او بود .او مجبور بود تا برای هفت سال
دیگر برای البان خدمت کند قبل از اینکه بتواند با راحیل ازدواج کند.
 .۳یعقوب فریبی کشاته بود و االن داشت محصول آن را درو می کرد!

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید - :یوسف رویا بین (.)I

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  1را کامل کنید.
منایش بدهید - :یعقوب در زمان عروسی فریب می خورد (.)I

درس را با یک آزمون کوتاه مرور کنید که به دانش آموزان کمک می کند تا
به سوال هایی که در درس  ١پاسخ داده شود.

از یک نقشه استفاده کنید که به دانش آموزان کمک کند تا در ذهن خود
سفر یعقوب را از برئشبع (در کرانه غربی) تا حران (در رود فرات) در سوریه
امروز به تصویر بکشند .شاید بخواهید توجه آنان را به نزاع های مداوم در
خاورمیانه در جاهایی مانند سوریه ،اردن و عراق جلب کنید بخاطر اینکه
مردم ترجیح می دهند تا قدرت خود را در عوض اراده خدا در زندگی خود
اعامل کنند .خودرسی یعقوب همچنان در زندگی مردم امروز دیده می شود
– که همهگی به این خاطر است که همه ما گناهکار بدنیا آمده ایم!

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١خدا برنامه ای برای زندگی همه دارد .وقتی که به عیسی مسیح به
عنوان منجی خود ایامن بیاوریم ،او برنامه خود را به پیش خواهد برد
زمانی که آنچه را که از کتاب مقدس به ما تعلیم داده است را اعامل
کنیم و روزانه دعا کنیم که ما را به طریقی هدایت کند که او را خشنود
می سازد.
 .٢از گناه حسادت باید در زندگی خود پرهیز کنیم؛ کتاب مقدس آن را به
عنوان « گور ترسناک » خوانده است( .غزل غزل ها )۶ :۸

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١اگر از گناهامنان توبه نکرده و به منجی برای رستگاری اعتامد نکنیم،
عواقب زندگی گناه آلودمان را برداشت خواهیم منود.
 .٢نیاز اطمینان حاصل کردن از اینکه چنانچه مسیحی هستیم و گناه
ورزیده ایم باید رسیعاً به عیسی مسیح اقرار کنیم و آمرزش او را
بطلبیم (اول یوحنا  ،)۹ :١و از آن روی گردان شویم قبل از اینکه
رشایطی را در زندگی ما ایجاد کند که فقط سبب اندوه و پریشانی می
شود.

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید
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 – B6سطح۳
درس  – ٢زندگی یوسف
موضوع :برادر مورد نفرت واقع شده

 – B6سطح۴
مطالعه  – ٢یعقوب و خانواده اش
موضوع :در فنیئیل

مترکز کالم :پیدایش ۳۶-١٢ :۳٧
آیه کلیدی :رومیان ١٢ :۶

مترکز کالم :پیدایش ۳٢-١ :۳٢
آیه کلیدی :پیدایش ١١ :۳٢

می آموزیم که:
 .١گناه با چیزهای کوچک رشوع می شود و اگر از خدا درخواست بخشش
نکنیم رشد کرده و زندگی ما را فرا می گیرد.
 .٢وقتی که در باره گناه احساس تقصیر می کنیم ،بسیار اهمیت دارد که
آن را فورا ً نزد عیسی مسیح اعرتاف کنیم.

می آموزیم که:
 .١یعقوب از رس عجز و ناتوانی نزد خدا دعا کرد تا تحت حفاظت الهی
قرار گیرد.
 .٢یعقوب رسانجام زندگی خود را تسلیم خدا منود و پس از اینکه اعرتاف
منود نام او یعقوب که به معنی مرد فریبکار بود به ارسائیل به معنی
شاهزاده و ولی عهد خدا تغییر منود.

داستان یوسف را تا اینجا مرور کنید و به دانش آموزان در باره تنش در
خانواده یعقوب و دالیل آن یادآوری کنید.
در پیدایش  ,٢٧یعقوب پدرش اسحق را با پوست بز فریب داد تا او را بجای
عیسو برکت دهد .در این درس پرسان یعقوب او را با خون بز فریب دادند.
این منطقی است که فرض کنیم که یعقوب این مطلب را بیاد بیاورد وقتی
که پرسانش او را فریب دادند .درد فریب یک بار دیگر در زندگی یعقوب
احساس شد!

با دانش آموزان در باره مالقات هایی که با افراد مهم داشته اند گفتگو
کنید .رشح بدهید که در این درس ما در باره مالقات با خدا و تاثیری که بر
یعقوب داشت فکر می کنیم .مردی که با یعقوب کشتی گرفت (آیه )٢۴
هیچ کس به جز خدا نبود .اشعیا  ۴ :١٢را بخوانید .همچنین رجوع کنید به
مکانی که خدا ( )iبه موسی از داخل یک بوته آتش ظاهر می شود؛ (خروج
 )ii( )٢٢-١ :۳در دو واقعه به موسی ظاهر می شود وقتی که چوب دستی
به مار تبدیل می شود و دست او همچون برف سفید شد؛ (خروج )١٧-١ :۴
( )iiiبه اشعیا ظاهر می شود با یک درخواست و واکنش اشعیا؛ (اشعیا )۶
( )viبه شائول در راه دمشق ظاهر می شود( .اعامل رسوالن .)١۹-١ :۹
تاکید کنید که همه این افراد مالقات های خیلی مهمی را با خدا داشته اند
که در نتیجه تجارب خاطره انگیزی بوده است.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١نفرت برادرانش نسبت به یوسف تا حدی بود که او را به چاه انداختند.
 .٢برادران یوسف او را به بیست پاره نقره به اسامعیلیان فروختند (که
مدیانی هم نامیده می شوند) که در مسیر راه خود به مرص بودند.
 .۳یعقوب پدر یوسف در اثر دروغی که برادرانش به او می گویند دل
شکسته می شود .آنان جامه او را که غرق در خون بز شده بود به او
نشان دادند و یعقوب گامن کرد که پرسش مرده است.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١یعقوب در مسیر راه خود از حران به کنعان بود و می ترسید که عیسو
او را بکشد هامنطور که بیست سال قبل تر گفته بود( .پیدایش )۴١ :٢٧
 .٢یعقوب شنید که عیسو با  ۴۰٠مرد می آید ،پس خانواده اش را به دو
گروه تقسیم کرد تا اگر یک گروه هالک شود ،گروه دیگر بتواند فرار کند.
 .۳یعقوب سه گله از حیوانات را پشت رس هم می فرستد ،که در مجموع
 ۵۸٠عدد می شود تا خشم عیسو را فرو نشاند.
 .۴یعقوب یک شب را تنها در فنیئیل (صورت خدا) می گذراند – بزرگرتین
تجربه زندگی او .خداوند مفصل لگن خارصه او را از هم جدا و نام او را
از یعقوب به ارسائیل تغییر می دهد!

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید - :یوسف به عنوان یک برده فروخته می شود (.)I&P

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  2را کامل کنید.
منایش بدهید - :یعقوب به کنعان باز می گردد (.)I

مرور کنید

بحث کنید که چطور خدا اسامعیلیان را تحت کنرتل خود قرار داده بود،
گرچه آنان آگاه نبودند ،حمل و نقل رایگانی برای یوسف تا مرص تدارک
دیده بودند تا او را به فوطیفار بفروشند که یکی از افرسان فرعون بود.
در مرص بود که خدا یوسف را متبارک می ساخت و او صدر اعظم متامی
مرص می شد.
توضیح بدهید که مزامیر  ١٠ :٧۶نشان می دهد که خدا می تواند غضب
انسان را به شکرگزاری تبدیل کند و چیزی که او را خشنود منی سازد را
مقهور می سازد.

این داستان را مرور کنید با سوال هایی که به دانش آموزان کمک می کند تا
پاسخ های سواالت را در درس  ٢بیابند.
توجه آنان را به معنی عبارات زیر جلب کنید:
محنایم (آیه  – )٢دو لشکر یا دو اردو.
یعقوب (آیه  – )٢٧مرد فریب کار.
ارسائیل (آیه  – )٢۸کسی که با خدا گالویز می شود یا شاهزاده خدا.
فنیئیل (آیه  – )۳۰صورت خدا.

در زندگی
بکار بندید

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 ١بحث کنید که آیا دانش آموزان در دل های خود نسبت به دیگران نفرت  .١یعقوب با خدا تنها مانده بود( .آیه  .)٢۴به عنوان افراد گناهکار باید
با خدا بطور شخصی معامله داشته باشیم تا به رستگاری نائل آئیم .هر
یا حسادت داشته اند؟ اگر چنین است ،نیاز است که گناه خود را به
کسی نیاز دارد تا با خدا مالقات کند تا گناهانش آورزیده شود!
عیسی مسیح اقرار و از او بخواهند تا به آنان قدرت بدهد تا از این دو
 .٢فرشته با یعقوب گالویز شد (آیه  )٢۴و او را از غرور و دورویی خالی
اهریمن خالص بشوند.
کرد .تنها خدا می تواند برای هر یک از ما چنین کند.
 ٢آیه کلیدی رومیان  ١٢ :۶را فرا گرفته و دانش آموزان را تشویق کنید تا
 .۳نام یعقوب تغییر یافت .آیا الزم است تا نام همه ما به نام مسیحی
آن را اصل هدایت کننده در زندگی خود بسازند.
تغییر یابد؟ ایامندار؟ پس اول باید رفتارمان در مقابل خدا تغییر یابد،
تغییری رابطه با خدا ،و و تغییر گام برداشنت در برابر خدا.

معرفی کنید

کامل کنید
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B6سطح۳
درس  – ۳زندگی یوسف
موضوع :زندانی وفادار

 – B6سطح۴
مطالعه  – ۳یعقوب و خانواده اش
موضوع :در بیت ئیل

مترکز کالم :پیدایش ۶-١ :۳۹؛ ٢۳-١۹
آیه کلیدی :پیدایش ٢١ :۳۹

مترکز کالم :پیدایش ١۵-١ :۳۵
آیه کلیدی :مزامیر ٧ :۳٧

می آموزیم که:
 .١گرچه یوسف در مرص از خانه بسیار دور بود ،ولی وفادار به خدا باقی
ماند حتی در سخت ترین اوضاع و رشایط.
 .٢خدا دیده بر یوسف داشت و آینده ای عالی برای او ترتیب داده بود.
(رومیان )٢۸ :۸

می آموزیم که:
 .١به عنوان افراد مسیحی ممکن است از مسیر خدا برای زندگی خود
منحرف و آواره بشویم ولی او هرگز نه ما را رها می کند و نه فراموش
می کند.
 .٢به عنوان مومنان مسیحی ،به کمک نیاز داریم تا با شکست هایامن در
گذشته مقابله کنیم و با مشکالت و آزمون هایی که ممکن است در
آینده با آن روبرو شویم.

در باره بی عدالتی بحث کنید که مردم را پشت میله های زندان می افکند،
مخصوصاً وقتی که آنان بی گناهند .آنچه را که برای یوسف اتفاق افتاد
توضیح بدهید.
توضیح بدهید که در برخی از کشورها ،امروز ،ایامنداران در زندان هستند.
آنان در زندان بخاطر کارهای خطا نیستند بلکه بخاطر اینکه به خدا وفادار
بوده اند ،به آنچه که از کتاب مقدس آموخته اند اعتامد کرده و اطاعت
کرده اند ،بخاطر اینکه همچون یک مسیحی رفتار کرده اند.

درس را با جلب توجه به این واقعیت که کسانی که به خدا اطمینان کنند از
محافظت او نصیب دارند چرا که در خداوند امنیت وجود دارد.
مزامیر  ۹١و رومیان  ،۸این محافظت را به تصویر کشیده اند .آیات ذیل با
معرفی و پیشینه شایسته رجوع دادن هستند :مزامیر  ٢ :۹١و ١۵؛ و رومیان
.۳١ :۸

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١یوسف توسط اسامعیلیان به عنوان برده به فوطیفار فروخته شد که یک
کارمند دربار در قرص فرعون بود.
 .٢همرس فوطیفار ،در باره او دروغ گفت و او به دروغ متهم شد و به
زندان افکنده شد.
 .۳یوسف در زندان خوش رفتار بود تا حدی که زندانبان او را مسئول زندان
کرد.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١خدا به یعقوب فرمان داد تا به عهدی که سی سال پیش بسته بود عمل
کند ،در پیدایش  ٢٢-٢٠ :٢۸و در بازگشت به بیت ئیل.
 .٢یعقوب به خانواده خود دستور می دهد تا خدایان اجنبی را از خود دور
سازند و لباس های خود را تطهیر کنند و وقتی که چنین کردند باعث
وحشت همسایگان بت پرست خود شدند.
 .۳او قربانگاهی در بیت ئیل ساخت و خدا را که او را از عیسو محافظت
کرده بود پرستید.
 .۴خدا در بیت ئیل دوباره با یعقوب مالقات منوده و و عهدی را که با
ابراهیم و اسحق بسته بود تجدید منود.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :یوسف و همرس فوطیفار (.)I&P

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  3را کامل کنید.
منایش بدهید - :یوسف و عیسو دوباره به هم می پیوندند (.)I

درس را با سوال از دانش آموزان مرور کنید تا رشح بدهید که چطور خدا
مقصود شیطان را برای زندگی یوسف شکست می دهد و چگونه است که
یوسف به عنوان فردی بی عیب و قابل اعتامد و ایامندار مسئول به اوج می
رسد.

راحیل فرزند خود را بنونی به معنی فرزند غمهای من نامید ولی یعقوب
او را بنیامین نامید یعنی پرس دست راست من .بحث کنید که چطور این
داستان تولدی دیگر را به تصویر کشید ،که عیسی مسیح غمها را بر روی
صلیب تحمل منوده و بعد بر دست راست خدا در آسامن رفعت می یابد.
درست هامنطور که بیت ئیل تجربه ای خاطره انگیز برای یعقوب بود ،به
همین صورت جلجتا تجربه خاطره انگیزی برای عیسی مسیح است و کسانی
که به او اعتامد دارند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١توجه کنید که این درس به ما در باره عیسی مسیح تعلیم داده که
چطور او می تواند از ما مراقبت کند ،حتی در دشوارترین رشایط،
چنانچه به او اعتامد و از او اطاعت کنیم.
 .٢به عنوان یک مسیحی ،از آزمون ها و یا مشکالت ایمن نیستیم .چطور
می توانیم واکنش نشان دهیم وقتی که آنها در مسیر ما ظاهر می
شوند؟
 .۳درباره مردم دیگر در کتاب مقدس تفکر کنید که بخاطر ایامن خود
زندانی شده اند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١ما باید با مطالعه کتاب مقدس و دعای روزانه برای هدایت ،در پی
برکت خداوند در زندگی خود باشیم.
 .٢بحث کنید که تجربه بیت ئیل در زندگی ما چقدر اهمیت دارد.
 .۳به عنوان یک مسیحی ،وقتی که در سختی ها هستیم باید به آخرین
قسمت عربانیان  ۵ :١۳متسک جوئیم  « -تو را هرگز رها نکنم و تو را
ترک نخواهم منود ».
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معرفی کنید

کامل کنید

مرور کنید

در زندگی
بکار بندید

 – B6سطح۳
درس  – ۴زندگی یوسف
موضوع :رهرب تازه

 – B6سطح۴
مطالعه  – ۴یعقوب و خانواده اش
موضوع :در کنعان

مترکز کالم :پیدایش ۴۹-١۴ :۴١
آیه کلیدی :پیدایش ۳٢ :۴١

مترکز کالم :پیدایش ۳۶-١ :۳٧
آیه کلیدی :افسسیان ۳٢-۳١ :۴

می آموزیم که:
 .١یوسف اعتبار توانائی خود برای تعبیر دو خواب را به خدا ارجاع داد و
بخاطر این تواضع خدا به او مسئولیت هایی سپرد.
 .٢یوسف نسبت به خدا وفادار بود و خدا از او مراقبت کرد.

می آموزیم که:
 .١طرفداری و استثنا قائل شدن به حسادت می انجامد و حسادت می
تواند به گناهی خیلی بزرگ و جدی منتهی شود و جان مردم را به خطر
بیندازد – هم فرد حسود و هم فرد قربانی.
 .٢گرچه برادرانش مجبور بودند تا با گناه خود برای سال ها زندگی کنند،
رسانجام یوسف قبل از مرگ پدرش به آنان آشکار منود و بخشش و صلح
به بار آمد( .پیدایش )٢۰ :۵۰

داستان را تا اینجا بیاد بیاورید و رشح بدهید که خدا اهداف خود را از
طریق زندگی یوسف به پیش برد .اشاره کنید که بخاطر شهادت خوب
یوسف( ،آیه  )۳۹او به عنوان صدر اعظمی ترفیع مقام گرفت .در آیه ۴٢
انگشرت نشان می دهد که او از موقعیت یک برده به موقعیت یک فرزند
پادشاه رسیده؛ و به او در عوض ردای کهنه و پاره ،لباس های صدارت
پوشانده اند؛ به او زنجیر طالئی داده اند که حاکی از مقام عالی اقتدار
است؛ و به او عرابه داده اند آیه  ۴۳که حاکی از این است که او دیگر یک
اسیر و برده نیست بلکه از آزادی در پادشاهی فرعون بهره مند است.
او از قعر چاه بر آمد وقتی که  ١٧سال سن داشت و به اوج و مقام رسید
وقتی که  ۳۰ساله بود .او مردی بسیار جوان بود با شغل و منصبی معترب!

خانواده یعقوب و وضعیت فعلی آنان را معرفی کنید .پیش زمینه ای برای
این درس به مطالعه آیات کتاب مقدس ترتیب دهید:
( )iمزامیر ۵۶؛ بحث کنید که خدا مراقب مسیحیان است فارغ از اینکه
اهریمن چگونه از دیگران استفاده می کند تا به آنان حمله مناید.
( )iiمتی ۴۸-۴۳ :۵؛ افسسیان ۳٢-٢٢ :۴؛ دانش آموزان را تشویق کنید در
زمان های آزار و جفا یا دشواری ها که از جانب کسانی که خدا یا
پیروان او را دوست ندارند ایجاد می شود ،رفتار مسیح گونه را در
پیش گیرند ،حتی اگر چه ممکن است که خیلی سخت باشد.

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

داستان کتاب مقدس را تعریف کنید

بحث منوده و رشح بدهید:
 .١فرعون خوابی دید و یوسف اززندان به نزد او برده شد تا خواب را تعبیر
کند.
 .٢یوسف دو خواب فرعون را تعبیر می کند – هفت سال فراوانی و هفت
سال قحطی .فرعون یوسف را مقام دوم سلطنت می کند و یوسف کار
انبار غله را دنبال می کند.
 .۳وفور ذرت در سال های پر مثر چنان زیاد بود که حساب نگهداری مقدار
آن از کنرتل خارج شده بود .وقتی که هفت سال قحطی فرا رسید ،ذرت
اضافی برای مردم مرص و دور دست ها موجود بود.

بحث منوده و رشح بدهید:
 .۱یوسف رویایی دید و مورد تنفر برادرانش قرار گرفت.
 .۲از طرف یعقوب به یوسف جامه یا ردایی رنگارنگ بود هدیه شد که
نشانه عالقه زیادش به او بود ولی این کار باعث تحریک نفرت بیشرت
برادرانش شد.
 .٣رویای یوسف اشاره می کرد که سازده برادرش و لیه و یعقوب (راحیل
مرده بود) همگی در روزی در آینده رس تعظیم به او فرو خواهند آورد.
 .۴برادران یوسف عصبانی شدند و توطئه چیدند تا او را بکشند و او را به
اسامعیلیان (مدیانی ها) فروختند .آنان بطور ناخودآگاه برنامه خدا را
برای ترفیع آینده یوسف به پیش می بردند.
 .۵برادارانش تبانی کرده و جامه یوسف را آوردند و آن را در خون آغشته
کرده و پیش یعقوب بردند و او هم فرض کرد که یوسف مرده و برای
پرسی که او را بسیار دوست داشت عزاداری کردند .یعقوب «فریبکار»
اینک «فریب خورده» بود.

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید - :یوسف و نانوا و ساقی؛ و یوسف رویاهای فرعون را تعبیر
می کند (.)I&P

آیه کلیدی را توضیح داده و دانش آموزان را تشویق کنید تا آنرا فرا گیرند.
درس  4را کامل کنید.
منایش بدهید - :یوسف رویا بین (.)I&P

از دانش آموزان بخواهید تا تصور کنند که آنان یوسف هستند و برای پدرش
یعقوب می نویسند ،به او در باره شغل تازه او می گویند! او در نامه چه
چیزهایی خواهد نوشت؟

درس را با سواالت زیر مرور کنید:
( )iاطمینان حاصل کنید که دانش آموزان درک کرده اند که خدا همه
رشایط و اوضاع را در زندگی ما تحت کنرتل دارد و چگونه از آنان می
خواهد تا از رشارت به رشارت دیگری نروند.
( )iiاطمینان حاصل کنید که آنان در پاسخ به سواالت در درس  ۴مساعدت
شده اند.

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١این درس چگونه ما را تشویق می کند؟
 .٢در باره مطیع بودن و وفادار بودن در زندگی روزانه چه آموخته اید؟
انتظار چه برکتی را خواهید داشت؟

این درس چگونه ما را به تامل و بررسی وا می دارد:
 .١سوال کنید که آیا افسسیان  ۳٢ :۴یک اصل در زندگی است.
 .٢از آنجا که عیسی مسیح به ما نشان می دهد که استثنائی برای کسانی
که خوب با بد هستند بخواهد بود ،به عنوان یک مسیحی آیا هدفمند
هستیم که با هر کسی منصفانه و با مهربانی رفتار کنیم؟ (متی )۴۵ :۵
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دستورالعمل برای معلامن برای ارزیابی و منره دهی
دروس سطح ۳
• دانــش آمــوزان منــی تواننــد ایــن دروس را بــدون مراجعــه بــه کتــاب مقــدس کامــل کننــد و ممکــن اســت مجبــور شــوند تــا بــه یــک یــا چنــد آیــه کتــاب مقــدس
رجــوع کننــد.
• سواالت در اشکال مختلف هستند از جمله جدول کلامت و شبکه کلامت و کلامت گم شده و غیره.
• سواالت طوری طراحی شده تا بتوان از نسخه ترجمه های مختلف استفاده کرد.
• هدف ما این است که همه دانش آموزان فارغ از اینکه چه نسخه ای از کتاب مقدس را دارند به سواالت پاسخ بدهند.
• بیست منره برای هر هفته در نظر گرفته شده است با حد اکرث هشتاد منره برای ماه ،چنانچه دروس متاماً صحیح باشند.
• سطح  – ۳معموالً  ۱منره در هر جواب نیاز است هامنگونه که نشان داده شده است.
مطالعات سطح ۴
• این دروس نسخه مشکل تری از دروس سطح  ۳هستند.
• مستلزم سواالت و پاسخ های پیچیده تری هستند.
• بیست منره در هر هفته و هشتاد منره برای ماه چنانچه دروس بطور کامل صحیح باشند و سواالت پاسخ کامل داشته باشند.
تدکراتی برای منره گذاری
ابتدا از معلمین خواسته می شود تا:
• هر درس را بررسی و پاسخ های درست و غلط را منره گذاری کنند.
• نکات رضوری را آنگونه که راهنامیی شده امتیاز بدهید.
• همیشه با خودکار رنگ متفاوت تصحیح کنید و جواب درست را تیک بزنید.
• جواب درست را بنویسید ،در جایی که الزم است اشتباهات امالیی را تصحیح کنید ،گرچه نباید بخاطر غلط امالیی منره کم کنید .
• برای جواب هایی که نیمه هستند منره نیمه بدهید.
• منره ها را برای ماه جمع بزنید و آنرا در پشت صفحه در محلی که تعبیه شده بنویسید.
اگــر مــی توانیــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت در منــره دادن ســخاومتند باشــید تــا دانــش آمــوزان را ب ـرای مظالعــه کتــاب مقــدس تشــویق کنیــد .در جایــی کــه ممکــن
اســت در هــر مــاه معلــم کلــات تشــویق آمیــز بـرای دانــش آمــوز بنویســد و فضایــی بـرای ایــن کار اختصــاص داده شــده اســت .مــی توانیــد در بــاره خــوب رنــگ آمیــزی
کــردن ،متیــزی ،منـرات اخــذ شــده ،درک دانــش آمــوزان از درس ،و غیــره نظـرات خــود را بنویســید.
ســعی کنیــم تــا جایــی کــه ممکــن اســت نظ ـرات گوناگــون درج کنیــم .ســواالت ،اظهــارات ،دیــدگاه هــا ،تشــویق هــا و غیــره ،همگــی مــی تواننــد ب ـرای حفــظ تنــوع
اســتفاده شــوند .ایــن کار بــه تعمــق نیــاز دارد ولــی اهمیــت دارد تــا عالقــه دانــش آمــوز رسزنــده باقــی مبانــد .اگــر اظهــار مشــابه یــا ســوالی در هــر مــاه تکـرار بشــود،
تاثیــر خــود را از دســت خواهــد داد.
سطح ۳
نظرات عمومی و کلی
"کارت عالــی بــود مشــخص اســت کــه بــواالت را خیلــی دقــت خوانــده ای .خیلــی از پاســخ هایــت از ابتــدا تــا انتهــا کــه از کلــات مناســبی بــکار بــرده شــده بطــور
خــاص لــدت بــردم".
"سالم سارا .بخاطر سخت کوشی ات ممنونم .خیلی عالی بود که توانستی تقریباً همه جوابها را کامل کنی .جاهایی را که ننوشتی برایت پر کردم".
نظرات روحانی
"موسی زمان های سختی را با بنی ارسائیل گذراند ولی خدا او را رها نکرد تا همه مشکالت را خودش حل کند".
"یوسف هرگز پدر خود را فراموش نکرد که به او آموخنه بود تا خدا را دوست بدارد .او این قضیه را حتی زمانی که از خانه خیلی دور بود بیاد داشت".
"بارتیامئــوس مصمــم بــود تــا خــود را بــه عیســی مســیح برســاند .او نــا امیــد نشــده بــود چـرا کــه حــاال قــادر بــد تــا عیســی را ببینــد و مــی دانســت کــه عیســی مســیح
فــردی مخصــوص بــود".
سطح ۴
نظرات عمومی و کلی
"خیلــی معرکــه بــود واقعـاً گل کاشــتی .بنظــر مــی آیــد کــه از داســتانهای کتــاب مقــدس درک خوبــی داشــته ای و واقعـاً امیــدوارم کــه از خوانــدن آنهــا لــذت بــرده بهــره
کافــی بــری .ممنــون بخاطــر اینکــه زمــان گذاشــتی تــا ایــن درس هــا را بدقــت مطالعــه کنــی .عجلــه کــردن در مطالعــه آســان اســت ولــی از تــاش و پشــتکارت قدردانــی
مــی کنــم".
"خیلی خوب تالش کردی ارسالن .با جواب هایی که می بینم بنظرم داستان را کامالً درک نکردی .شاید بهرت باشد تا دوباره مرور کنی".
نظرات روحانی
"متثیل ها گاهی اوقات داستانهای آسامنی یا با معنی عمقی تری هستند .آیا می توانی عمقی تر در معنی متثیل درس  ۳فکر کنی؟"
"اســتیفان ظاملانــه مــرد و او ترســی از مــرگ نداشــت بخاطــر اینکــه مــی دانســت کــه خــدا همــه پیــز را تحــت کنــرل خــود دارد و او مــی دانســت کــه بــا عیســی مســیح
در آســان خواهــد بــود".
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