
ضمیمه های کانون شادی

زندگی مسیح   3

این شش درس بچه ها را به سوی عیسی مسیح هدایت می کند، عیسی مسیح نجات دهنده 
قادر مطلقی است که طبیعت و قلب بشر را تکان می دهد.  

محتوا
چطور می توان یک بچه  را به سوی مسیح هدایت کرد....  داخل جلد جلو

چطور می توان یک بچه را به سوی تقدیس شدن هدایت کرد....  داخل جلد جلو

مقدمه
درس 1- عیسی به 5000 نفر غذا می دهد
درس 2- عیسی طوفان ها را آرام می کند

درس 3- عیسی جالل اش را آشکار می سازد
درس 4- عیسی جذامی ها را شفا می دهد

درس 5- رویارویی عیسی با یک حاکم جوان ثروتمند 
درس 6- عیسی زکی را مالقات می کند

جدول تصاویر
کپی اصلی آیات حفظی ....  داخل جلد پشت کتاب





زندگی عیسی مسیح 3

عیسی به 5000 نفر  غذا می دهد  درس 1   

چشم انداز درس
مرقس10: 13- 16، 6: 32- 43، یوحنا6: 5- 9 متن کتاب مقدس 

مرقس10: 14 "...  بگذارید که بچه های کوچک نزد من آیند و ایشان را مانع   آیه حفظی  
نشوید، زیرا ملکوت خدا از امثال اینها است."    

بچه نجات نیافته برای نجات به سوی عیسی خواهد آمد، با ایمان به اینکه، عیسی تنها   هدف تعلیم  
کسی است که می تواند گناهانش را ببخشد.    

عیسی شما را دوست دارد و نیاز شما برای بخشش از گناه را مرتفع خواهد ساخت. تعلیم اصلی  

عیسی می تواند از دارایی و قابلیت کم شما استفاده کند تا نیازهای دیگران  تاکید برای  
را بر طرف کند.   نجات یافتگان  

3c-1-12 تصویر های 6- 1-1 يا تصاویر کمک های تصویری 

خطوط اصلی درس

مقدمه      .I 
)سرود " عیسی عیسی" را با بچه ها بخوانید(=پ

روند ماجراها    .II 
 الف-  مردم بچه های شان را نزد عیسی آوردند، ولی شاگردان مسیح آنها را نکوهش کردند.  

)مرقس10: 13(   
عیسی از شاگر دان بسیار ناخشنود بود و به آنها هشدار داد که بچه ها را از آمدن به نزد او   ب-  

باز ندارند.  بعد عیسی، بچه ها را بغل کرد و آنها را برکت داد.  )10: 14- 16(   
عیسی و شاگردانش با قایق به یک مکان دور سفر کردند، اما جمعیت به دنبال آنها رفتند.  پ- 

)33 - 32 :6(   
وقتی که عیسی، مردم را دید، به آنها ترحم کرده و شروع به تعلیم دادن آنها نمود.  ت-  

)34 :6(   
شاگردان می خواستند مردم را مرخص کنند، چون چیزی برای خوردن نداشتند.    ث-  

)35-36 :6(   
عیسی به شاگردان گفت که به مردم غذا دهند، اما شاگردان گفتند که پول کافی وجود ندارد که   ج-  

برای همه آنها غذا بخرند.)مرقس6: 37، یوحنا6: 5- 7(   
عیسی به آنها گفت، بروند و ببینند که چه غذایی موجود است، و آندریاس، پسر بچه ای را   چ-  

یافت که ناهار کمی داشت.  )مرقس6: 38، یوحنا6: 8- 9(  
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 آیه حفظی پیش دبستا نی ها
متی 17: 5 را در طول این کتاب 
آموزش بدهید، اما قسمت آخر آیه " 

او را بشنوید" را آموزش 
ندهید.

 کمک کنید که بچه ها با استفاده 
از " آدرس"، آیه را بیایند.  الزم 

است که اول شهر  )مرقس(، 
بعد خیابان )10(، و در آخر 

منزل شماره ی )14( در آن   
خیابان را بیابند.

عیسی خواست که شاگردانش، مردم را در دسته هایی روی زمین بنشانند، بعد عیسی غذا را   ح-  
برکت داده و آن را تقسیم کرد. )مرقس6: 39- 41(   

عیسی اجازه داد تا شاگردان، غذا را بین مردم پخش کنند.  )6: 41( خ-  

نقطه اوج داستان  .III 
 تنها عیسی می توانست نیاز مردم زیادی را برطرف سازد!  )6: 42(

نتیجه  .IV 
شاگردان، 12 سبد پر از غذاهای باقیمانده را جمع کردند.  )6: 43(

دعوت )بچه نجات نیافته(: عیسی شما را دوست دارد و نیاز شما برای بخشیده شدن از  گناه را 
برطرف خواهد کرد.  )یوحنا3: 16(

تعلیم آیه حفظی

مرقس 10: 14  "بگذارید که بچه های کوچک نزد من  آیه حفظی: 
بیایند و ایشان را مانع نشوید، زیرا ملکوت خدا از امثال 

این ها است".

آیا تا به حال خواسته اید که با یک آدم بالغ صحبت کنید،  مقدمه:   
اما او خیلی سرش شلوغ بوده که به شما گوش دهد.  

بعضی وقت ها انسان های بالغ فکر می کنند کاری را 
که  دارند انجام می دهند مهم تر از توجه کردن به شما 

یا گوش کردن به حرف هایی است که عیسی گفت.

کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خدا است،  معرفی:   
نشان دهید.  آیه را بخوانید و بگویید که آن را چطور 
پیدا کرده اید.  اجازه بدهید بچه ها آیه را از روی آیه 

نمایشی بخوانند.

بگذارید بچه ها نزد من بیایند و مانع آن ها  توضیح:   
نشوید- کلمه بگذارید در این آیه، به معنی اجازه 

دادن است.  عیسی خواست که بزرگترها به بچه ها 
اجازه دهند که پیش او بیایند و آن ها را از او دور 

 نکنند.  
زیرا ملکوت خدا از امثال این ها است.  بچه های 

ایماندار، جز ملکوت خداوند قرار خواهند گرفت.  

نجات نیافتگان:  اگر شما تا به حال به عیسی مسیح  کاربرد:  
برای بخشیدن گناهان تان ایمان نیاورده اید، عیسی می 
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خواهد که نزد او بیایید زیرا که شما را دوست دارد.  آن 
وقت برای زندگی کردن  با او در آسمان آماده خواهید شد.  

با دقت گوش کنید که چطور می توانید به عیسی ایمان 
 بیاورید.

نجات یافتگان:  اگر شما قباًل به عیسی ایمان آورده اید، او 
همچنان می خواهد که نزد او بیایید.  او می خواهد به شما 
نشان دهد که چطور می توانید برای رفع نیاز دیگران به 

آنها کمک کنید.  

برای کلمه منتخب، دست بزنید.  تکرار:  
)آیه را دوبار تکرار کنید، آنوقت اجازه دهید یکی از بچه 

ها پشت به آیه نمایشی و پشت به کالس بایستد.  یکی دیگر 
از بچه ها را انتخاب کنید تا به آیه نمایشی اشاره کند.  بچه 
های دیگر را در خواندن آیه رهبری کنید، اما وقتی که به 

کلمه انتخاب شده  رسید ند به جای گفتن آن کلمه، دست 
بزنید.  بچه پشت به آیه نمایشی باید سعی کند که آن کلمه 
را حدس بزند.  دو تا از بچه های دیگر را انتخاب کنید و 
تا جایی که زمان اجازه می دهد این کار را تکرار کنید.(

درس
مقد مه

اجازه بدهید بچه ها یک بیت " عیسی مرا دوست دارد " را بخوانند.  شما 
احتمااًل وقتی که خیلی کوچک بودید این شعر را یاد گرفته اید.  این کلمات 

یک یاد آورنده بسیار عالی از کسی است که شما را از هر کس دیگر 
بیشتر دوست دارد، یعنی خدای پسر، عیسی مسیح.

 در هفته های آینده  یاد می گیریم که عیسی چگونه ثابت کرد که چقد ر 
شما را دوست دارد.  در درس امروز خواهیم شنید که عیسی چگونه نشان 

داد که بچه هایی شبیه شما را دوست دارد.  

روند ماجراها

)تصویر 1-1 را ببینید.  تصویرعیسی ، شاگردان و جمعیت ، 3C -1-4را نصب کنید(

عیسی در سراسر اسراییل سفر می کرد و به مردم در مورد خدا آموزش 
می داد.  او و شاگردان اش یعنی مردانی که پیروان نزدیک او بودند، از 

رودخانه اردن گذر کردند و به منطقه پیریه رسیدند.  هر جا که عیسی می 
رفت جمعیت زیادی از مردم جمع می شدند و از او سوال کرده و به او 

گوش می دادند.

)تصویر2-1 را ببینید ، تصویر والد ین و بچه ها،3C -5را نصب کنید(

یک روز بحث بزگ ترها با پریدن و دویدن بچه ها نزد عیسی، قطع شد.  

 تکرار برای پیش دبستانی ها 
آیه را با ضرب کف زدن 

بگویید:  کف بزنید و برای هر 
کلمه یک ضربه بزنید.  

 

استفاده از موسیقی برای 
آموزش دادن به بچه ها به روش 

شنیداری بسیار مهم است.

تصویر 1- 1 از کتاب تصاویر

 به نظر می رسد که شاگردان، 
بچه ها را برای صرف زمان 

و توجه عیسی، بی اهمیت و بی 
ارزش تلقی می کردند – امروزه 
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والدین بچه ها، آنها را با خودشان به آنجا آورده بودند.  شاگردان دیدند 
كه چه اتفاقی در حال رخ دادن است. شاگردان می بایست از خود سوال 

کرده باشند که عیسی یک شخص خیلی مهم است.  او چیزهای مهمی 
دارد که به بزرگ ترها یاد بدهد.  چرا این والدین با بچه های شلوغ شان 

عیسی را اذیت می کنند؟ 

)تصویر3-1 را ببینید.  تصویر3C-2 را بین تصویر 3C-1 و تصویر3C-5 نصب 
کنید.(

آنها فریاد زدند، بچه ها را ازاینجا بیرون ببرید!  استاد برای این چیزها 
وقت ندارد !  والد ین و بچه ها نیز وقتی که حرف های شاگردان را 

شنید ند می بایست با ناراحتی آنجا را ترک کرده باشند.  

)تصویر4-1 را ببینید .  تصویر3C -5  را بردارید، تصویر3C -1 را با 
تصویرعیسی 3C -6تعویض کنید.(

اما عیسی خداوند خیلی ناراحت شد!  او با حرارت به شاگرانش دستور 
داد که اجازه دهند بچه ها نزد او بیایند واز دور کردن آنها اجتناب کنند.

ما این کلمات را در آیه حفظی امروز داریم.)تکرار مرقس 14:10(

)تصویر5-1 را ببینید.  تصویر 3C -2-3را بردارید، تصویر والدین و بچه ها، و 
عیسی و بچه ها،3C-7 را نصب کنید.(

شاگردان سریعاً عقب رفتند.  احتماال آنها خجالت کشیدند وقتی که د ید ند  
بچه ها به عیسی چسبیده بود ند و عیسی خم شد و یکی از آن ها را بغل 

کرد.  مادران، بچه های شان را بلند می کرد ند تا عیسی آنها را لمس 
کند .  آن روزشاگردان درس مهمی آموختند .  عیسی بچه ها را به اندازه 

بزر گترها دوست دارد.  
ممکن است که این تجربه، خاطرات د یگری از این که عیسی برای بچه 
ها خیلی اهمیت قایل می شود و آنها را دوست دارد را به یاد مان بیاورد.  

شاید شاگردان بخاطر آورد ند که عیسی، پسر یک مرد معروف را شفا 
داد، یا  دختر مردی بنام یایروس را زنده کرد.  شاید بیاد آوردند که در 

یک روز مخصوص یک پسر بچه چیزی مخصوص به عیسی داد!

)تصویر 2-1 را ببینید.  تصویر3C -7 را بردارید، تصویر عیسی و شاگردان، 
3C-1-3 را نصب کنید.( 

آن روزعیسی در حال درس دادن به مردم بود، او و شاگردانش خسته 
شده بودند.  آنها از دریای جلیل عبورکرده  با این امید که یک استراحت 
کوتاه و آرامش بخش داشته باشند.  اما بسیاری از مردم آنها را در حین 
ترک آن محل دید ند.  پس دوید ند تا به آن سوی دریاچه رسید ند.  وقتی 
که عیسی رسید، یک جمعیت عظیم را دید که منتظرش بودند.  جمعیت 

سوال می کرد ند تا جواب بگیرند، یا دوستان مریض شان شفا یابند.  
آنها آرزومی کردند که عیسی به آنها کمک کند.  هزاران نفر فشارمی 

نیز بسیاری چنین تفکری دارند.  اما 
عیسی می خواست به آنها یاد دهد 

که بچه ها برای او بسیار با ارزش 
هستند!  

تصویر 2- 1

بچه های پر جنب و جوش از بازی 
کردن به عنوان شخصیت های این 

صحنه لذت می برند.  کلمات را 
برای شان روی کارت ها بنویسید تا 
در حین بازی آنها را ادا کنند یا این 

که اجازه دهید  در سکوت صحنه 
را بازی کنند و شما کلمات را ادا 

کنید.

تصویر 3- 1 از کتاب تصاویر

عصبانی شدن عیسی در این متن 
یکی از چهار مرتبه ی ثبت شده 

از عصبانیت عیسی است.  اوقات 
عیسی به خاطر " طرز تفکر " 

شاگردان نسبت به بچه ها، تلخ شد.  

تصویر 1- 1 از کتاب تصاویر

اگر قباًل کتاب زندگی مسیح 2 را 
درس داده اید، شاید بخواهید که 

مختصراً وقایع این دو داستان را 
مرور کنید.

بچه های پیش دبستانی از اینکه 
وانمود کنند درون قایق پارو می 

زنند، لذت خواهند برد.
برای یافتن یک گزارش مقایسه ای 

لوقا 9: 11- 17 را ببینید.
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آوردند تا یک لحظه نگاه او را به چنگ آورند.  شما حدس می زنید وقتی 
که عیسی آن همه مردم را دید، چه فکری کرد؟ )اجازه دهید بچه ها پاسخ 
دهند(.  عیسی به آنجا رفته بود  تا استراحت کند اما مردم او را رها نمی 
کردند.  او یقیناً این حق را داشت که به مردم بگوید: لطفاً به خانه بروید.  
من خسته ام و به استراحت نیاز دارم.  اما این را نگفت.  با احساس ترحم 

ومحبت زیاد به مردم نگاه کرد.   کتاب مقدس می گوید که عیسی نسبت به 
مردم احساس عمیقی داشت.  او چگونه آنها را دوست داشت!

 اوشما را نیز دوست دارد، تک تک شماها را.  کتاب مقدس می گوید: 
" زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود.  " )یوحنا 16:3(  .  اوتمام 

مردم جهان را دوست دارد، بزرگترها و بچه ها را مثل هم دوست دارد!  
خدا خالق جهان است، اواقیانوسها، آسمان، درختان وچیزهای زیبا را با 
قدرت عظیم خود ساخته است.  او،  شما را نیزساخته است!  آیا دانستن 
این موضوع که خدای پدر، کسی که ازهرنظر مقدس وعالی است شما 
را دوست دارد، شگفت انگیز نیست؟ خدای پسر،عیسی خداوند نیز شما 

را دوست دارد.  

او مردم را دوست دارد.  کتاب مقدس می گوید که او احساس عمیقی نسبت 
به آنها داشت زیرا که آنها را مانند گوسفندانی که چوپانی ندارند می دید.  
عیسی با محبت سواالت شان را جواب داد و با مهربانی آنها را شفا داد.  

ساعتها به سرعت گذشت و دیگر دیروقت بود.  

)تصویر6-1 راببینید.  تصویر3C-1 را با تصویر عیسی 3C-8 تعویض کنید.(

 شاگردان گفتند، اینجا یک محل دورافتاده است و دیگر دیروقت است.  
مردم را بفرستید تا به دهات اطراف بروند وغذا بخرند.  

مردم بدون اینکه چیزی بخورند برای ساعتها راه رفته بودند.  آنها خسته 
وگرسنه و از خانه های شان دور بودند.  احتمااًل بچه ها شروع به ناله و 

گریه کرده بودند.  
چه مشکلی، هزاران نفر، و  بدون غذا!  اما آن روز آنها نیاز بزرگتری 
داشتند، آنها نیاز داشتند که خدا را بشناسند و گناهان شان آمرزیده شود.

شما نیز نیاز دارید که خدا را بشناسید و گناهان تان بخشیده شود.  آیا می 
دانید  گناه چیست؟ گناه، هرعمل یا فکر یا کلمه ای است که با چیزی که 
خدا به ما گفته است که انجام دهیم، مخالفت میکند.  آیا می توانید به چند 

چیز فکرکنید که بچه ها انجام می دهند وخدا آن را دوست ندارد؟ )اجازه 
دهید بچه ها مثال بزنند – نااطاعتی، دروغ،  قسم خوردن ، خراب 

کردن اموال دیگران ، نامهربان بودن( چرا شما کارهای نادرست انجام 
می دهید؟ )اجازه دهید پاسخ دهند(.  شما با تمایل به رفتن به راه های 

خودتان به جای رفتن به راه خداوند به دنیا آمده اید.  خدا در کتاب مقدس 
می گوید:  " زیرا همه گناه کرده اند " )رومیان 3 :23(.  این مساله به 
این معناست که همگی شما گناه کرده اید.  و خدا باید شما را به خاطر 
گناهان تان تنبیه کند.  این تنبیه، جدایی از خداوند برای همیشه در یک 
جای پر از رنج می باشد.  شما نیاز دارید که خدا را بشناسید و گناهان 

وقتی آیه را تکرار می کنید 
اسامی بچه ها را در آن قرار 
دهید تا به این شکل آموزش 

محبت خدا را شخصی نمایید.  

تصویر 4- 1 از کتاب تصاویر

بچه های پیش دبستانی می توانند 
وانمود کنند که بسیار گرسنه 

هستند.  

نمونه هایی از گناه را مورد 
استفاده قرار دهید که برای بچه 

های کالس شما مناسب باشد.
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تان بخشیده شود آن مردم نیاز داشتند که خدا را بشناسند و گناهان شان 
بخشیده شود.  اما آنها گرسنه غذا بودند.  

عیسی می دانست که چه باید بکند اما به سوی یکی از شاگردانش، فیلیپ 
برگشت و از او پرسید: کجا می توانیم برای همه این مردم نان بخریم؟ 
اما فیلیپ با نگاه به جمعیت کثیر مردم می بایست با ناامیدی فکر کرده 

باشد که ما نمی توانیم نان کافی برای این گروه بخریم .  او به عیسی 
خداوند جواب داد، حتی اگرهر کدام یک تکه کوچک نان بگیرند، حقوق 
هشت ماه هم برای خریدن نان مورد نیاز کافی نیست.  آندریاس، شاگرد 

دیگر گفت: اینجا یک پسر بچه است که پنج نان و دو ماهی کوچک 
دارد، اما اینها این جمعیت را سیرنمی کند.  آندریاس می دانست که حتی 

پنج قرص نان بزرگ نیز کافی نیست.  اما آن نانها، کوچک و نازک 
)نه مثل نانهای جدید ما( بودند وماهی ها احتمااًل به اندازه ماهی ساردین 

بودند .

 3C -9 – 10تصویر 7- 1 را ببینید؛ تصویر پسربچه که نهارش را در دست دارد؛(
را نصب کنید.(

احتمااًل عیسی خداوند با صدای آهسته گفت، " پسربچه را نزد من 
بیاورید".  آنها می بایست پسربچه را آورده و سپس او نهار کوچک خود 

را به عیسی تعارف کرد.  اوهر چه که داشت به عیسی داد، هرچند، 
چیز کمی بود.

ممکن است بعضی وقت ها احساس کنید )حتی بعنوان فرزند خدا(، که 
قابلیت کوچکی برای تقدیم کردن به دیگران دارید.  ممکن است یک 

مقدارازكتاب مقدس می دانید که می توانید با دیگران درمیان بگذارید.  
شاید وقت کمی دارید واز آن برای رفع نیاز یک نفر دیگر استفاده 

می کنید.  ممکن است شما  فقط یک کمی استعداد داشته باشید که خدا 
برای تشویق کسی استفاده می کند .  اگر شما به عیسی خداوند بعنوان 

نجات دهنده تان ایمان دارید ، عیسی می تواند از آن چیز کم شما برای 
رفع نیازهای دیگران استفاده نماید.  عیسی بدنبال کسانی که چیزهای 
زیادی برای پیشنهاد کردن دارند، نیست.  او بدنبال مردمی است که 

می خواهند به عیسی اجازه دهند تا از هر چه که دارند، استفاده نماید.  
مردم زیادی دراطراف تان قراردارند که نیازهای زیادی دارند.  شاید 

همسایه ای داشته باشید که به کمک شما برای بریدن علفهای هرزه 
حیاط یا حمل زنبیل خریدش نیاز داشته باشد.  ممکنه یک همکالسی 

در مدرسه داشته باشید که نیاز دارد تا با او وقت بگذارنید.  شاید 
دوستی دارید که نیاز دارد تا عیسی خداوند را بشناسد.  ممکنه کلیسای 

شما، به شخصی نیاز دارد تا موسیقی بنوازد یا سرود بخواند.  راه 
های زیادی هست که عیسی مسیح می تواند از شما استفاده نماید.  

کتاب مقدس می گوید: " احسان را از اهلش باز مدار، هنگامی که 
بجا آوردنش در قوت دست توست.  " )امثال 3 : 23( .  خداوند می 
گوید اگر می توانی خوبی کنی و انجام ندهی، گناه است .  درعوض، 

اجازه بده خداوند از تو استفاده نماید.  از آن کارهایی که عیسی از 
طریق چیزهای کم شما انجام می دهد واقعاً تعجب خواهید کرد!  

 یک نان لواش به بچه ها نشان دهید 
تا بتوانند تصویری از نان نازکی 

که پسر بچه داستان داشت متصور 
شوند.  

 اجازه دهید بچه ها پنج انگشت و 
سپس دو انگشت دست شان را باال 

بگیرند.  

تصویر 5- 1 از کتاب تصاویر

 بچه های پیش دبستانی می توانند 
وانمود کنند که ناهارشان را به 

عیسی می دهند.  

کارت آموزشی
کارت با مضمون آموزش تاکید 

برای بچه نجات یافته را نشان دهید:
عیسی می تواند از چیز کوچکی 
که شما دارید استفاده کند تا نیاز 

دیگران را بر طرف نماید.  
برای بچه های پیش دبستانی از 
مثال دادن اسباب بازی خود به 

دیگران برای بازی کردن و دلداری 
دادن کسی که ناراحت است استفاده 

کنید.  
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پسرکوچک آنچه را که داشت به عیسی داد، هرچند که خیلی کم بود.  او 
باید تعجب کرده باشد که عیسی چه کاری با آنها انجام خواهد داد.

)تصویر 8-1 را ببینید.  تصویر 3C -9 را بردارید.  تصویر 3C -4– 5 را با تصویر 
جمعیت نشسته , 3C– 11 -12 تعویض کنید.(

عیسی به شاگردان اش گفت : " مردم را روی زمین درگروه های مختلف 
بنشانید".

تعداد آنها پنج هزار مرد بعال وه زن ها وبچه ها بود.  بزودی مردم 
درگروه های 50 و 100 نفری روی زمین نشستند.  آنها ساکت شدند 

وعیسی ایستاد.  آنها بایستی تعجب کرده باشند: " چرا عیسی خواست که ما 
بنشینیم ؟ چه کاری میخواهد انجام دهد؟ "

عیسی پنج نان و دو ماهی را در دست گرفته و به آسمان نگاه کرد وخداوند 
را بخاطر غذا شکر نمود.  بعداز اینکه خداوند را شکرکرد؛ نانها را 

شکست وماهی ها را به قطعات کوچک تقسیم نمود.  دراین میان، مردم و 
شاگردان باید متعجب بوده باشند که چه اتفاقی دارد می افتد.  عیسی برای 

رفع نیاز مردم گرسنه  نقشه ای داشت.  

عیسی برای نیاز به بخشیده شدن گناهان شما، نقشه ای دارد.  یک زمانی 
، عیسی خداوند، پسر خدا، مجازاتی که الیق گناهان شما بود را برداشت.  
چگونه اینکار راانجام داد؟ او با اراده کامل، اجازه داد تا انسان ها او را 
به صلیب بکشند، خون از دست ها و پاهایش جاری شود تا گناهان شما 

بتواند بخشیده شود.  عیسی خداوند، سزاوار مردن نبود.  کتاب مقدس در 
دوم قرنتیان 5 : 21 می گوید :  " زیرا او را که گناه نشناخت، در راه 

ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم." او هرگز کاراشتباهی 
انجام نداد.  اما خدا، پسرش را به جای شما مجازات کرد.  او با مردن به 

جای شما ثابت کرد که چقدرشما را دوست دارد.
ولی من خیلی خوشحالم که او مرده باقی نماند!  کتاب مقدس در اول 

قرنتیان 15: 3- 4 می گوید: " زیرا که اول به شما سپردم؛ آنچه نیز 
یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد، و اینکه مدفون شد 

و در روز سوم بر حسب کتب برخاست.  "  خداوند بعد از سه روز او 
را برخیزانید، و امروز او در کنار پدرآسمانی زنده است.  بخاطر آنچه 
که مسیح برای شما انجام داد، می توانید بخشیده شوید .  شما می توانید 

به او بعنوان نجات دهنده وخداوند تان ایمان و اعتماد داشته باشید و برای 
همیشه با او در آسمان حیات  داشته باشید.   آیا خوشحال نیستید که عیسی 

مسیح برای نیاز به بخشیده شدن تان، راه حلی دارد؟ 

عیسی برای رفع نیاز مردم گرسنه، نقشه ای داشت.

)تصویر 9-1 را ببینید؛ تصویر10 و3C – 8 را بردارید(

عیسی قطعات نان وماهی را در سبدها گذاشت و به شاگردانش داد.  سپس 
شاگردان، نان وماهی ها را بین مردم تقسیم کردند.  فرد اول باید مقداری 

تصویر6- 1 از کتاب تصاویر

بچه های پیش دبستانی از انجام 
یک دعای شکر گزاری لذت 

خواهند برد.  

به بچه ها تاکید کنید که خدا 
چطور پسرش را فرستاد تا برای 
ایشان بمیرد و مجازات کناه آنها 
را  بردارد و بدین شکل محبت 

خود را ثابت کرد.
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نان وماهی برداشته باشد وسبد را به نفربعدی رد کرده باشد.  و نفر دوم 
هم مقداری برداشته و سبد را به دیگری رد کرده باشد.  اما یک لحظه 
صبر کنید!  چه اتفاقی افتاد؟ غذا هم آنقدر بود که شاگردان در ابتدا از 
دستان عیسی گرفته بودند و مقدار آن کم نمی شد!  اصاًل مهم نبود که 

مردم چقدرغذا بر می داشتند، در سبدها همچنان غذا باقی می بود.  این 
یک معجزه بود، چیزی که فقط خدا می توانست انجام دهد!  جمعیتی که 

روی زمین نشسته بودند، تا به حال مثل این را ندیده بودند.  

اوج داستان
فقط عیسی مسیح می تواند نیازهای یک چنین جمعیت زیادی را برآورده 

نماید.  

نتیجه داستان
 مردم گرسنه آنقدر غذا خوردند که دیگرنمی توانستند حتی یک لقمه 
دیگر بخورند.  هرکدام شکم شان پراز غذا شده بود.  عیسی گفت:  

"خورده های نان وباقیمانده غذا را جمع کنید تا چیزی هدر نشده باشد".  
شاگردان از باقیمانده ها، 12 سبد جمع کردند.  عیسی مسیح، محبت و 

دوستی عالی خود را در آنروز به جمعیت نشان داد.

)تصاویر را بردارید(

دعوت 
عیسی برای شما نیز یک محبت عجیب و عمیق دارد.  او برای بخشیدن 

گناهان شما، تنها راه ممکن را طراحی کرده است.  کتاب مقدس می 
گوید: " خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسریگانه خود را داد تا 

هر که به اسم او ایمان آورد، هالک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد" 
)یوحنا 3 – 16(.

شما باید به عیسی خداوند ایمان داشته باشید )اعتماد کامل(، کسی که 
بخاطرگناهان شما روی صلیب مرد، دفن شد وسپس دوباره زنده شد.  

وقتی که فقط به او و کاری که روی صلیب برای تان انجام داد، اعتماد 
و ایمان داشته باشید، او شما و گناهان تان را خواهد بخشید وشما را از 
درون عوض خواهد کرد.  او شما را آماده می سازد تا حیات جاودان 

در آسمان داشته باشید.  سپس او از شما استفاده می کند که در رفع 
احتیاجات دیگران مفید واقع شوید.  آیا مایل هستید تا برای کسب حیات 

جاودان، به عیسی خداوند ایمان بیاورید؟
لطفاً سرهای تان راخم کرده ، چشمهای تان را ببندید.  اگر جهت 

پذیرش عیسی خدواند بعنوان نجات دهنده شما از گناهان تان آمادگی 
دارید، لطفاً با نگاه کردن به من آنرا اعالم نمایید.  لطفاً همگی، 

چشمهای تان را بازکنید.  )البته چند لحظه به بچه ها فرصت دهید 
تا جواب دهند و سپس ازآنها بخواهید تاچشمهای شان راهمگی 

بازنمایند.( آنهایی که اعالم کردند عیسی، خداوند و نجات دهنده شان 
است، مرا مالقات کرده )زمان ومکان معین(، آنگاه می توانم از کتاب 
مقدس به آنها نشان بدهم که چطور می توانند حیات ابدی داشته باشند.

شاید بخواهید سبدهایی از ماهی های 
کوچک و تکه های نان را تهیه کنید 
و اجازه دهید که تعدادی از بچه ها 

آنها را بین دیگرن پخش کنند.
 به این نکته اشاره کنید که باالخره 

این سبدها خالی می شوند، اما 
سبدهایی که شاگردان در دست 

داشتند، خالی نشد.  

اجازه دهید بچه های پیش دبستانی تا 
12  بشمارند.

 با استفاده از این روش یا روشی که 
آنرا موثر یاقته اید،از بچه ها دعوت 

کنید تا عیسی مسیح را قبول کنند.  
برای دریافت آموزش بیشتر به 

" چطور می توان یک بچه را به 
سوی مسیح هدایت کرد" مراجعه 

کنید.
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سواالت مروری
چرا شاگردان  نخواستند که بچه ها به نزد عیسی بیایند؟ )زیرا فکر   .1

کردند عیسی خیلی مشغول است و نمی تواند آنها را بپذیرد.(
عیسی درمورد شاگردانش که مانع آمدن بچه ها شدند چه احساسی   .2

داشت؟ )عصبانی( 
با توجه به آیه امروز یعنی مرقس 10 : 14 عیسی به شاگردانش   .3

چگونه پاسخ داد؟ )بگذارید بچه ها نزد من بیایند و مانع آنها نشوید، 
زیرا ملکوت آسمان ازآن امثال اینهاست.(

شما فکر می کنید، چراعیسی خواست که بچه ها به نزدش بیایند؟   .4
)او آنها را دوست داشت.(

چطور می دانید که عیسی شما را دوست دارد؟ )کتاب مقدس   .5
اینطوری می گوید(

مردم در حینی که عیسی تمام آن روز را تعلیم داد و  آنها گوش می   .6
دادند چه مشکلی داشتند؟ )آنها گرسنه بودند، چیزی برای خوردن 

نداشتند و همچنین گناهکار بودند.(
چه کارهایی گناه هستند که بچه ها انجام میدهند ؟ )دروغ گفتن، قسم   .7

خوردن، نااطاعتی، بد بودن و.....(
پسرکوچک چه چیزی برای خوردن داشت؟ )پنج نان و دو ماهی   .8

کوچک(
راه هایی  که از طریق آن می توانید به دیگران کمک نمایید را ذکر   .9
کنید؟ )کمک به دیگران جهت حمل بارهای سنگین ، درمورد عیسی 

با دیگران صحبت کردن.(
بعداز نشستن مردم، عیسی با نان ها وماهی ها چه کرد؟ )خدا را   .10

شکر کرده، نان ها و ماهی ها را شکست و به شاگردان داد تا آنها 
را بین مردم تقسیم نمایند.(

درمورد بخشش گناهان شما، عیسی چگونه نیاز شما را برآورده   .11
نموده است؟ )اوبا مردن بر روی صلیب ودادن خونش، مجازات 

گناهان شما را برداشته است.(
بعداز اینکه مردم خوب غذا خوردند وسیرشدند چه اتفاقی افتاد؟     .12

)شاگردان دوازده  سبداز باقیمانده های غذا جمع کردند.(

 بازی مروری
"امتیاز بگیرید"

امتیازاتی را روی چند کارت 
یادداشت کنید.  کارت ها را 

طوری در دست تان نگه دارید 
که امتیازات پنهان باشند.

کالس را به دو دسته تقسیم کنید 
و سوال بپرسید.  از هر تیمی 

یک سوال بپرسید و وقتی که بچه 
ای سوال را به درستی پاسخ می 
دهد، می تواند کارتی ر از دست 
تان بیرون بکشد و امتیاز را به 

حساب تیمش محسوب کند.  تیمی 
که بیشترین امتیاز را کسب می 

کند برنده است.

بازی مروری پیش دبستانی
چندین تکه کاغذ را به شکل 

ماهی ببرید و فعالیت هایی را 
پشت آن یاد داشت کنید.  هر 

کدام از ماهی ها را روی تخته 
کوچک نصب کنید.  ماهی ها ی 

کاغذی را پشت کاغذهای دیگری 
پنهان کنید.  وقتی که یکی از 

بچه ها پاسخ سوال را به درستی 
می دهد، می تواند یکی از این 
کاغذ ها را انتخاب کند تا شما 
فعالیت نوشته شده در پشت آن 

ماهی کاغذی را بخوانید.  سپس 
همه کالس،  بازی را به عنوان 

یک فعالیت انجام خواهد داد.
این سواالت را چندین بار 

تکرار کنید یا این که از سواالت 
خودتان استفاده کنید.  

اگر تعداد بچه های کالس شما کم 
است، می توانید این بازی را در 

یک گروه انجام دهید.  
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زندگی عیسی مسیح 3

عیسی طوفان ها را آرام می سازد درس 2   

چشم انداز درس
مرقس4: 35- 41، متی14: 22- 33 متن کتاب مقدس  

مزمور1: 46 " خدا ملجا و قوت ماست، و مددکاری که  آیه حفظی  
در تنگی ها فوراً یافت می شود."    

بچه نجات یافته با به خاطر آوردن وعده موجود در آیه حفظی امروز، به عیسی اعتماد   هدف تعلیم  
خواهد کرد تا به او در موقعیت های مشکل کمک کند.      

به عیسی اعتماد کنید تا وقتی که مشکلی دارید به شما کمک کند. تعلیم اصلی  

به عیسی اعتماد کنید تا بزرگ ترین مشکل تان، یعنی گناه را حل کند. تاکید برای  
نجات نیافتگان  

18-3,8,13-3c-2 تصاویر2- 1–6 از کتاب تصاویر یا تصاویر کمک های تصویری 

خطوط اصلی درس
I.  مقدمه

آیا تا به حال مشکلی داشته اید که باعث ترس شما شده باشد؟

II.  روند ماجراها
یک روز عصر عیسی به شاگردانش گفت که با او به آن سوی دریاچه بروند.   الف-     

)مرقس4: 35- 36(   
طوفان عظیمی برخاست و باعث شد تا قایق از آب پر شود و شروع به غرق شدن نماید. ب-     

)37 :4(   
عیسی در انتهای کشتی خوابیده بود، پس شاگردان او را بیدار کردند، و از او پرسیدند که  پ-     

آیا برای او مهم نیست که آنها غرق شوند.  )4: 38(   
عیسی برخاست و طوفان را توبیخ کرد، و طوفان فوراً متوقف شد.  )4: 39( ت-    

عیسی از شاگردانش پرسید که چرا آنها به جای اعتماد کردن به او، ترسیدند، اما همگی  ث-     
آنها بیشتر ترسیدند و از قدرت او حیرت کردند.  )4: 40 – 41(   

یک روز دیگر عیسی شاگردانش را فرستاد تا به تنهایی به آن سوی دریاچه بروند، در  ج-     
حالی که خود برای دعا کردن به باالی یک کوه رفت.  )متی14: 22- 23(   

طوفان شد و کشتی را در باد و امواج به هر سوی پرت می کرد.  )14: 24 9( چ-    
عیسی در حالی که روی آب راه می فت به قایق نزدیک شد، اما شاگردان فکر کردند که  ح-     

The grey shaded boxes are 
intentionally left wide on 
one edge to make it easy to 
grab them and move them 
as the text moves with final 
formatting.  They can be left 
as they are, and I will correct 
them at final stage.   
sj
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او یک روح است، پس فریاد زدند.  )14: 25- 26(   
عیسی آنها را خواند، و پطرس تقاضا کرد بر روی آب تا نزد عیسی راه برود. خ-     

)28 -27 :14(   
وقتی عیسی به پطرس فرمود،" بیا"، پطرس روی آب راه رفت، اما به خاطر ترس  د-     

شروع به غرق شدن نمود، و برای کمک نزد عیسی فریاد زد.  )14: 29- 30(   
عیسی فوراً دستش را دراز کرد و پطرس را نجات داد، و ایمان او را مواخذه کرد. ذ-     

)31 :14(   
پطرس و عیسی داخل قایق شدند و باد آرام گشت.  )14: 32( ر-    

III.  نقطه اوج  داستان
کنند،  اعتماد می  او  به  که  کسانی  برای  را  تواند هر مشکلی  که می  داد  نشان  دیگر عیسی  بار  یک    

حل کند!  

IV.  نتیجه
شاگردان عیسی را پرستش کردند و اعالم کردند که او پسر خداست.  )14: 33(  

دعوت )بچه نجات یافته(:   وقتی که مشکلی دارید به عیسی اعتماد کنید تا به شما کمک کند.    
       )مزمور1: 46(

)بچه نجات نیافته(:      به عیسی اعتماد کنید تا بزرگ ترین مشکل شما یعنی گناه را حل کند.  
       )اعمال16: 31(

 
درس دوم

)not sure what this says below(

عیسی طوفان ها را آرام می کند

آیه حفظی:  مزمور 46: 1  " خدا ملجا وقوت ماست، و مددکاری 
که درتنگیها فوراً یافت می شود."

آیا تا به حال جایی رفته اید که احساس امنیت کنید.  )اجازه  مقدمه: 
دهید بچه ها اظهار نظرکنند(.  ماهمگی می خواهیم 

که احساس امنیت داشته باشیم، مخصوصاً وقتی که از 
چیزی می ترسیم.  آیه حفظی امروز، درباره جای امنی 

صحبت می کند که می توانید همیشه به آنجا بروید.  
)اجازه دهید بچه ها به همراه شما، آیه را از روی آیه 

نمایشی بخوانند.(

با این توضیح که کتاب مقدس، کالم خدا است، آنرا  معرفی:  
نشان دهید.  آیه را از کتاب مقدس بخوانید و توضیح 

دهید که چطور آن را پیدا کردید.  )اجازه دهید که بچه 
ها به همراه شما آیه را از روی آیه نمایشی بخوانند.(

آیه حفظی پیش دبستانی ها  
متی17: 5 را مرور کنید

Something strange here- it 
does not follow the English 

text.
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خدا پناهگاه وقوت ماست – اگرشما به عیسی به عنوان  توضیح:  
نجات دهنده تان ایمان دارید، خدا، مکان امن شما است.  

شما می توانید بدون توجه به اینکه چه اتفاقی درحال 
وقوع است به او مراجعه کنید.  او به شما قوت خواهد داد 

 تا سختیها را پشت سر بگذارید.  
او مددکاری است که درسختیها فوراً یافت می شود ودر 
هر موقعیتی خدا با شما است.  اوحتی درسختیها با شما 

است.

نجات یافتگان:   اگرشما به عیسی به عنوان نجات  کاربرد:  
دهنده تان ایمان دارید، می توانید زمانی که مشکلی دارید 

به اواعتماد کنید تا به شما کمک کند.  مشکل تان را 
 بوسیله دعا به او بگوید وبرای کمک به اواعتماد کنید.
نجات نیافتگان: اگر قباًل به عیسی به عنوان نجات 

دهنده تان ایمان نیاورده اید، بزرگترین مشکل شما گناه 
است )فکرها، حرف ها و یا کارهایی که قانون خدا را 
می شکند(.  عیسی مسیح، مرد تا مجازات گناه شما را 

بردارد، آنوقت سه روز بعد دوباره زنده شد.  اگر به 
عیسی به عنوان نجات دهنده تان ایمان بیاورید، گناهان 

تان بخشیده خواهد شد و بزرگترین مشکل شما حل خواهد 
شد.

حدس بزنید چه کسی   تکرار: 
)آیه را به همراه بچه ها بخوانید، ابتدا و انتهای آیه به 
همراه آدرس آن.  سپس یکی ازبچه ها را انتخاب کنید 
تا جلو بیاید وپشتش را به کالس بکند.  آیه را به همراه 

کالس بخوانید، ابتدای آیه به همراه آدرس آن.  آنوقت به 
بچه ای دیگر اشاره کنید یعنی کسی که در آخر با صدای 

تغییر داده شده، آدرس آیه را می گوید.  بچه اولی که 
پشتش به کالس است، سعی می کند حدس بزند چه کسی 

آدرس را گفت.  چندین بارتکرارکنید.(

فعالیت بشارتی
جعبه هدیه

)جعبه هدیه را نشان دهید.(  همه ما دوست داریم که هدیه بگیریم.  بیایید 
ببینیم این هدیه برای چه کسی است.  این هدیه از طرف خداست برای شما!  
آیا تا بحال سعی کرده اید که با تکان دادن جعبه هدیه، بفهمید که چه  چیزی 
درون آن است؟ ممکنه یکی از شما بیاید و جعبه راتکان دهد و حدس بزند 

که چه چیزی درون آن است؟  )بگذارید یکی ازبچه ها حدس بزند( من 
فکر می کنم، تنها راه این است که هدیه را باز کنیم.  )بگذارید یکی از بچه 

ها اینکار را بکند.(
)تصویر 3C–36 را نشان دهید( اوه!  این یک هدیه مخصوص است که 

تکرار برای پیش دبستانیها

مرجع آیه را بگویید، بعد قسمتی 
از آیه را بخوانید و آنوقت 

بنشینید.  بچه ها یا کسی که 
به شما در اداره کالس کمک 

می کند ظاهر شده و آیه را 
ادامه می دهند.  سپس وقتی که 
ایشان توقف کردند و نشستند، 
شما ظاهر می شوید و آیه را 
ادامه می دهید.  این کار را تا 

وقتی که آیه به پایان برسد ادامه 
دهید.روش دیگر انجام این بازی 

این است که کالس را به دو 
دسته تقسیم کنید، تا قسمتی از آیه 
را به نوبت بگویید.  آیه را پشت 
سر هم یا در ساعت دیگری ار 

کالس چندین بار تکرار کنید.

پیش ازشروع کالس تصویر 
صلیب و قبر 3c  -36 را درون 
جعبه ای فرار دهید.  با استفاده 

از کاغذهای رنگی و روبان، 
جعبه را کادو کنید و برچسبی 

روی آن نصب کنید که می گوید: 
     " از طرف خدا به شما"

Under “Explanation”, two 
phrases are to be explained, 

“God is our refuge and 
strength” and “a very 

present help in trouble”.  
I’m not sure where the 

second one begins, and it 
needs a “–” after the phrase, 

and to be italicized.
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سالها پیش خداوند عطا کرده است.  خداوند، خالق تمام جهان وهر چه 
در آن است، از جمله من وشما می باشد.  خداوند بطرز مخصوصی شما 
را آفرید و برای همین شما می توانید اورا شناخته و دوست داشته باشید.
اما شما با یک تمایل به اینکه به راههای خودتان بروید، بدنیا آمده اید.  

خدا این را، گناه می نامد.  کتاب مقدس می گوید: " زیرا همه گناه 
کرده اند واز جالل خدا قاصر می باشند." ) رومیان 23:3(

شما هر روز کارهایی را انجام می دهید که گناه است، مثاًل در مورد 
مردم بد فکرمی کنید، از لغات بد استفاده می کنید و دعوا می کنید.

گناه شما، سبب جدایی تان از خداوند می شود، زیرا خداوند پاک و مقدس 
است )بدون گناه (.  خداوند می گوید، گناه باید مجازات شود و مجازات 

آن جدایی از او برای همیشه در یک مکان خیلی وحشتناک می باشد.
کتاب مقدس در رومیان می 23:6 گوید : "مزد گناه موت است 

)جدائی از خدا( ."
اما خدا، شما را خیلی دوست داشت.  او راهی برای نجات شما از گناه 
بوجود آورد.  او پسرخود، خداوند عیسی را فرستاد تا بر روی زمین 
زندگی کند.  عیسی، مثل شما و من بر روی زمین زندگی کرد، ولی 

هرگز چیز گناه آلودی نگفت، انجام نداد و درباره چیز گناه آلودی فکر 
نکرد.

یک روز خدا اجازه داد که انسان های شریر، عیسی را روی صلیب 
بکشند.)به صلیب درآیه نمایشی اشاره کنید(.  عیسی، خونش ریخت 

ومرد، نه برای کارهای گناه آلودی که کرده بود، بلکه بخاطر گناهان من 
وشما.  او مجازاتی که من وشما الیق آن بودیم را برداشت.  بعد از اینکه 
عیسی مرد، او را دفن کردند، سپس سه روز بعد او دوباره زنده شد )به 

قبردرآیه نمایشی اشاره کنید(.  بعداً او به آسمان جاییکه امروز زندگی 
می کند برگشت.

کتاب مقدس می گوید "هرکس به خداوند ماعیسی ایمان آورد 
پاداش خدا برای او زندگی جاودانه است" )رومیان 23:6(.  هدیه 

خداوند برای شما، زندگی ابدی با او است.  اما شما نیاز دارید که آن 
هدیه را دریافت کنید.  شما باید به خدا اعتراف کنید که گناهکارهستید.  
شما نیازدارید که ایمان بیاورید )کامال اعتماد کنید( که عیسی، خداوند 

پسراست، کسی که مرد و برای شما دوباره زنده شد.  کالم خدا می گوید 
"به عیسای خداوند ایمان آور تا تو وتمام خانواده ات نجات 

یابند" )اعمال رسوالن16: 31(.  وقتی که به اوایمان دارید، او گناهان 
شما را می بخشد و از درون شما را تغییر میدهد.  اگر تا کنون هدیه خدا 
که زندگی جاودانه است را توسط ایمان آوردن به عیسی خداوند دریافت 

نکرده اید ، امروز در کالس برای شما زمانی خواهیم گذاشت که این 
کار را انجام دهید.

 

the references, Rom 3.23 
and Rom 6.23, why is it 
not in parentheses, as the 
English is.  And compare 

with English before 
)Romans 6.23(.
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درس
مقدمه 

 آیا تا کنون مشکلی داشته اید که از آن ترسیده باشید؟  )اجازه دهید بچه 
ها اظهار نظر کنند.(  آیا  فکرمی کنید بعضی وقتها بزرگترها مشکلی 

دارند که از آن بترسند؟  )اجازه دهید که پاسخ دهند.(  بله!  درواقع حتی 
شاگرداندعیسی نیز بعضی وقتها می ترسیدند.  دو دفعه مختلف وقتیکه آنها 

در دریا بودند، ترسیدند!

روند ماجراها
).3,8-3c-2 تصویر 1-2  نگاه کنید.  تصویرعیسی و شاگران را بیاورید(

یک روز عیسی مشغول آموزش دادن به جمعیت زیادی از مردم در 
شهر کفرناحوم نزدیک ساحل دریای جلیل بود.  وقتی که غروب شد، به 

شاگردان گفت، سوار قایق شویم واز دریاچه عبورکنیم.  عیسی و شاگرانش 
خسته بودند و نیاز به استراحت داشتند.  وقتی که هوا تاریکتر شد،همگی 

سوار قایق شدند وشروع به عبور از دریاچه  کردند.

)به تصویر 2-2 نگاه کنید.  تصاویر قبلی را بردارید، قایق بر آبهای آرام، ماه و ستاره 
ها، 3C-13-16 را بیاورید(

شاگردانی که داشتند پارو می زدند تمام عمرشان ماهی گیر بودند.  آنها 
خیلی ماهر بودند و به خوبی می دانستند که چطور به آن سمت دریاچه 

بروند.  عیسی به انتهای قایق، جاییکه که می توانست دراز بکشد رفت و 
زود خوابید.

)به تصویر 3-2 نگاه کنید.  تصاویر قبلی را بردارید، تصویر قایق با شاگران درحال 
)3c -16 ،تقال را نصب کنید

بعداز چند وقت احتمااًل شاگردان دیدند که پارو زدن مشکل شده است.  
باد آرام، تبدیل به یک طوفان می شد!  وقتی که باد شدیدتر وشدیدتر شد 
شاگردان می بایست تالش بیشتری می کردند تا کنترل وهدایت قایق را 

انجام دهند.
باد، آب را شدیدترو شدیدتر تکان می داد تا جاییکه موج های عظیم به قایق 
و درون آن هجوم آوردند ومردان خیس شدند وقایق ازآب پر شد.  وقتی به 

نظر رسید که ممکن است موج هاهر لحظه قایق را تکه تکه کرده وآنان 
بمیرند، خیلی ترسیدند.

وقتی تمام این اتفاقات درحال وقوع بود، عیسی چه کارمی کرد؟ اوهمچنان 
درخواب بود!   شاگردان می بایست ازخود پرسیده باشند، چطورعیسی 
درچنان طوفانی می توانست بخوابد؟  وقتی که درانتهای قایق، جایی که 

عیسی خوابیده بود درحال تقال کردن بودند، خیس و وحشت زده، عیسی را 
بیدارکردند و از او خواهش کردند: استاد آیا برای تان مهم نیست که 

ماغرق شویم؟  وضعیت آنجا آنها را بسیار ترسانیده بود!

اجازه دهید بچه ها افکارشان را 
بگویند.  این کار کمک می کند 

تا دانش آموزان شما درس را به 
یاد آورند

گزارشات مقایسه ای متی 8: 
23- 27 و لوقا 8: 22- 25 را 

مطالعه کنید.  

دانش آموزان شما از پیدا کردن 
این مکان ها در نقشه لذت 

خواهند برد.  
بچه های پیش دبستانی می توانند 
وانمود کنند که داخل قایق شده و 

پارو می زنند.

تصویر1- 2 از کتاب تصاویر

بچه های پیش دبستانی از این که 
وانمود کنند در خوابند لذت می 

برند.

تصویر 2- 2 از کتاب تصاویر

دانش آمورزان پر جنب و جوش 
از بازی نمایشی قسمتی از 

داستان لذت خواهند برد.  پیش 
دبستانی ها وانمود خواهند کرد 
که در مقابل موج ها پارو نمی 
زنند و آب را سطل به سطل از 

قایق بیرون می ریزند.
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آیا وضعیت اطراف تان باعث وحشت شما می شود؟  خیلی از اوقات 
مشکالتی که خارج ازکنترل شما است سر راه شما سبزمی شود.  شاید 

خانواده شما باید نقل مکان کند وشما باید به یک مدرسه جدید بروید.  
شما وحشت دارید که ممکن است دوستان جدیدی پیدا نکنید.  شاید کسی 

که شما او را دوست دارید، مریض است و کاری برای او نمی توانید 
بکنید.  وقتی که مشکالت می آیند ممکن است خیلی درگیر فکرکردن به 

آن شده ودر نتیجه احساس ناتوانی وشکست کرده و بترسید.  
اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید، هرگاه که 
مشکلی دارید به او اطمینان کنید.  کتاب مقدس می گوید، ما می توانیم 

وجود مشکالت را در زندگی مان، انتظار داشته باشیم.  عیسی گفت:" 
درجهان برای شما زحمت خواهد شد." )یوحنا 33:16 (
عیسی از مشکالت شما و اینکه آنها چقدر می توانند برای شما 

وحشتناک باشند، آگاه است.  اما او اینجا است تا به شما کمک کند.  در 
ادامه آیه، او می گوید که می توانید خوشی وآرامش داشته باشید زیرا 

او، نیرومندتراز مشکالت دنیا است.
عیسی می خواهد وقتی که وضعیت اطراف شماوحشت انگیزاست، به 

او اعتماد کنید.

وضعیت اطراف شاگردان آنها را بسیار ترساند!  پس عیسی را 
بیدارکردند، احتمااًل او ترس را در چشمان آنها دید.  عیسی در جاییکه 

استراحت می کرد، بلند شد.  در قایق ایستاد، و با قدرت با بادهای 
خشمگین و دریای طوفانی صحبت کرد.  عیسی گفت: آرام شوو ساکت 

باش.  و کتاب مقدس می گوید: باد متوقف شد!  تصور کنید!  یک لحظه 
طوفان خشمناک، غرش می کرد و در لحظه ای بعد همه چیز آرام بود.

)تصویر 4 – 2 را نگاه کنید.  دوباره تصویر C3 – 16 با قایق درآبهای آرام،   13 
–3c راقراردهید.(

عیسی برگشت و به شاگردان بهت زده اش نگاه کرد.  در حالی که از 
آنها پرسید، چرا ترسیده اید ؟ چطور است که هنوز ایمان ندارید؟ می 

بایست نارا حت شده باشد.
آنها نیازداشتند که یاد بگیرند که درمشکالت شان به عیسی اعتماد کنند.  

یکبار دیگر دوباره  فرصت داشتند که این کار را بکنند!  
عیسی یکبار دیگر به جمعیت عظیم مردم آموزش می داد.  این ارعیسی، 

شاگردانش رابه آن سوی دریاچه فرستاده بود وخود برای دعا به باالی 
کوه رفته بود.

)تصویر 3 –2 را ببینید.  تصویر 3c  - 13 به همراه قایق درآب های طوفانی،   16 
-  3c را بیاورید.(

غروب شد و طوفان دیگری همراه آن آغاز شد.  باد و طوفان قایق را به 
این طرف وآن طرف پرت می کرد.  شاگردان زمانیکه درتالش بودند  

روی قایق بمانند، دوباره در معرض خطر غرق شدن قرار گرفتند.  

کارت آموزشی
کارت تاکید آموزش برای بچه 

نجات یافته را نشان دهید: وقتی که 
مشکلی دارید به عیسی اعتماد کنید 
تا به شما کمک کند، از مثال هایی 
استفاده کنید که برای چنین سنینی 

مناسب است.  مثال هایی مانند ترس 
از تاریکی، طوفان  یا جدا شدن از 

والدین

عیسی با کالمش به باد  و امواج 
دستور داد که ساکن شوند.  سخنان 
او و تاثیر آنها، قدرت مطلق او به 
عنوان خدای آفریننده را نشان داد.

تصویر 3- 2 از کتاب تصاویر

مرقس 4: 39 نشان می دهد بعد 
از این که طوفان متوقف شد هیچ 
موجی وجود نداشت.  البته وجود 

امواج بعد از طوفان طبیعی است.  
این یک آرامش ماورای طبیعی بود.  

به بچه ها کمک کنید که از چنین 
معجزه ای قدردانی کنند.  

تصویر 1- 2 از کتاب تصاویر.  

از بچه های پیش دبستانی بپرسید که 
فکر می کنند عیسی برای چه چیزی 

دعا کرد.  برای این منظور زمان 
دعای  کوتاهی را به این موضوع 

اختصاص دهید.  

تصویر 2- 2 از کتاب تصاویر

Does Farsi not use 
quotation marks, etc., 
for quotes? As Jesus 
saying, “Peace, be 

still!”
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هرچند عیسی فرسنگها دورتر از آنها روی کوه بود، کتاب مقدس می گوید 
که شاگردان را دید و به سوی آنها رفت، اما نه با یک قایق، بلکه بر روی 

آب به سوی آنها قدم زد.

)تصویر 5 – 2 را ببینید.  تصویر عیسی درحال قدم زدن روی آب، 3c– 17 را 
قراردهید.(

آنها  سوی  به  چیزی  دیدند  که  کردند  می  نگاه  طوفان  به  خسته،  شاگردان 
می آید.  همه چشم ها می بایست به چیزی که بر روی امواج بلند، جلوتر 
و جلوتر می آمد متمرکز شده بود.  احتمااًل یکی ازآنها زمزمه کرد که یک 
روح است!  کلمه روح را احتمااًل همه به زبان آوردند.  شاگردان ترسیده 
بودند و از ترس شروع به فریاد زدن کردند.  آنها تصور نکردند که ممکن 
است عیسی باشد.  آنها انتظار نداشتند که او را درحال قدم زدن بر روی 
امواج طوفانی ببینند.  او چطور می توانست این کار را انجام دهد؟ عیسی، 

خدای قدرتمند است.  او قدرت انجام هر کاری را دارد!

عیسی، همچنین قدرت را دارد که بزرگترین مشکل شما یعنی گناه را حل 
کند.  گناه شامل هرچیزی مانند فکر، حرف وعملی که قانون خدا را می 
شکند، است.  شما با تمایل به انجام چیزهای گناه آلود به دنیا آمده اید، و 
گناهان شما باعث جدایی شما از خدا شد.  کتاب مقدس می گوید: "لکن 
اینکه هنگامی که ما  از  ثابت می کند  خدا محبت خود رادر ما 

هنوزگناهکاربودیم، مسیح در راه ما مرد."  )رومیان 8:5 ( 
محبت او برای شما، بزرگتر از گناه شما است.  نقشه خداوند برای شما این 
بود که پسرش یعنی عیسی خداوند را از آسمان به زمین فرستاد.  عیسی 
هرگز درافکارش، کارهایش وگفتارش گناه نکرد.  این دلیلی است که او 
می توانست تنها کسی باشد که برای گناهان شما بمیرد، تا بهای گناه شما 
پرداخت شود.  او این کار را با اجازه دادن به انسان های شریر که او را 
بزنند و بر روی صلیب بُکشند، انجام داد.  وقتی که او رنج بُرد،خونش 
ریخت و مرد، مجازات تمام گناهان شما را برداشت. ) سپاس و ستایش 
بر عیسی که ما را محبت نمود و با خون خود، ما را شست و از گناهان 
مان طاهر ساخت(.  )مکاشفه 5:1(  شما تنها از طریق عیسی خداوند است 
که می توانید بخشیده شوید تا در گناهان تان برای همیشه از دست نروید.  
عیسی، مرد و دفن شد، اما سه روز بعد او قدرت عظیم خود را بر مرگ 
با برگشتن دوباره اش به زندگی ثابت کرد!  او به آسمان جاییکه که اآلن 
زنده است، برگشت.  برای اینکه عیسی خداوند، خداوند پر قدرت است.  
اوتنها کسی است که قدرت بخشیدن وحل کردن بزرگترین مشکل شما که 

گناه است، را داراست.

برای گزارشات مقایسه ای به 
مرقس 6: 45- 52 و یوحنا6: 

15- 21 مراجعه کنید

تصویر 4- 2 از کتاب تصاویر

اجازه دهید که بچه های پیش 
دبستانی وانمود کنند که ترسیده 

اند.

از آنجا که این درس بر روی 
رشد مسیحی متمرکز است، از 

لحاظ پیام نجات، خالصه به نظر 
می رسد.  شما می توانید معرفی 

انجیل را در ساعت دیگری از 
کالس مورد تاکید قرار دهید.  
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عیسی، خدای قدرتمند، قدرت انجام هرکاری را دارد.  اوحتی می 
توانست بر روی امواج خروشان راه برود تا به شاگردان درحال تقال 
در طوفان، کمک کند.  وقتی عیسی ترس آنها را می دید، فریاد کرد؛ 

نترسید من هستم!  یکی از شاگردان وقتی که فهمید او عیسی است، 
هیجان زده شد.  پطرس فریاد زد: "خداوندا!  اجازه بده نزد تو 

روی آب بیایم." عیسی او را دعوت کرد: " بیا".

)تصویر 6-2 را ببنید.  3c  -16 را به همراه پطرس درحال قدم زدن روی آب،  
C 3 -18 را قرار دهید.(

بقیه شاگردان می بایست با تعجب پطرس را که ازلبه قایق باالرفت 
و در حالی که روی آب ایستاده بود، تماشا کرده باشند.  پطرس در 
میان امواج خروشان شروع کرد به راه رفتن به طرف عیسی.  اما 
صدای باد غرنده را شنید و رو به پایین به امواج خروشان اطراف 

خود نگاه کرد و ترسید.  درآن لحظه شروع کرد به پایین رفتن 
درمیان امواج خشمگین.

)تصویر پطرس را بردارید(

 پطرس فریاد زد: "خداوندا نجاتم بده!"  پطرس چشمانش را 
از روی عیسی، خداوند قادر برداشت، او فراموش کرد که در آن 

موقعیت خطرناک به عیسی اطمینان کند.

آیا شما  نیز بعضی وقتها فراموش کرده اید که درموقعیتهای 
ترسناک به عیسی اعتماد کنید؟ اگر شما عیسی را بعنوان نجات 

دهنده تان می شناسید، به او اعتماد کنید تا هنگامی که مشکلی 
دارید به شما کمک کند.  ممکن است وقتیکه مشکلی دارید، با این 
طرز فکر که من می توانم این مسئله را حل کنم به خودتان نگاه 

کنید.  یا ممکن است با این انتظار که دیگران به شما کمک کنند به 
آنها امید داشته باشید.  بعضی اوقات خدا از شما یا دیگران برای 
کمک در حل مساله ای استفاده می کند، اما او می خواهد که اول 

به او نگاه کنید تا شما را هدایت کند.
خداوند لزوماً مشکالت را متوقف نمی کند.  شاید می خواهد شما 
چیزی از وضعیت سختتان یاد بگیرید.  او می تواند به شما کمک 

کند که دوستانی در یک مدرسه تازه بیابید.  وقتی که یک از 
عزیزان شما، بیماراست، او به شما قدرت می دهد که در درون 

خودتان، در سکوت به او اطمینان کنید.  هر آنچه خدا انتخاب می 
کند که انجام دهد، به شما وعده می دهد که درست آنجا با شما 

است تا به شما کمک کند و آرامش خود را حتی درموقعیت های 
سخت به شما بدهد.  آ یه حفظی امروزمی گوید: " خدا ملجا 
و قوت ماست، مددکاری که در تنگیها فوراً یافت می 
شود.")مزمور 46( خدا، محل امنیت و قوت شما در زمان 
سختی ها است.  با او درمورد مشکل خود صحبت کنید.  آیه 

تصویر 5- 2 از کتاب تصاویر

بچه های پیش دبستانی می توانند 
وانمود کنند که مانند پطرس روی 

آب راه می روند.

تصویر 6- 2 از کتاب تصاویر

کارت آموزشی
کارت تاکید آموزش برای بچه 

نجات یافته را نشان دهید.

Need the 
reference for 

the verse, Psalm 
46:1.
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حفظی امروز را با خود تکرارکنید، و از خدا بخواهید که به شما کمک 
کند تا به جای فکر کردن به مشکل تان، بتوانید به او فکرکنید.  از او 

بخواهید که شما را به جواب درست راهنمایی کند.  سپس مطمین شوید 
که وقتی که به شما کمک میکند، او را شکر گویید!  عیسی همیشه 

آنجاست تا به شما کمک کند.  فراموش نکنید که در وضعیت های سخت 
به او اعتماد کنید.

کند.   اعتماد  به عیسی  درآن وضعیت وحشتناک،  که  کرد  فراموش  پطرس 
وقتی که او در حال غرق شدن بود، فریاد کمک را سرداد.  عیسی فوراً با 

بازوی قوی خود، پطرس را گرفت واو را به روی سطح آب بیرون کشید.

)تصویر 6 –2، تصویر پطرس درحال راه رفتن روی آب، 3c   -18 را قرار دهید.(

وقتی که آن دو روی آبهای خروشان ایستادند، عیسی از پطرس پرسید؛ 
چرا به من اعتماد نکردی؟ 

 )تصویر 4 – 2 را ببینید.  تصاویر قبلی را بردارید، تصویر قایق در آبهای آرام،
 3c   - 13 راقراردهید.(

پطرس و عیسی، با یکدیگر از میان طوفان به سمت قایق حرکت کردند و 
داخل قایق شدند.  آنگاه بادها آرام شدند.

نقطه اوج داستان 
یکبار دیگر عیسی نشان داد که می تواند هر مشکلی را برای کسانی که به 

او اعتماد می کنند حل نماید.

نتیجه 
شاگردان در حالی که متعجب بودند به عیسی نگاه کردند.  آنها او را 

ستایش کردند وگفتند،" تو واقعاً پسر خداوند هستی!"

)تصاویر را بردارید (

کوشش
.  اگر شما او را به  این حقیقت دارد که عیسی، پسر قدرتمند خدا است 
عنوان نجات دهنده تان می شناسید، وقتی که مشکلی دارید، می توانید به 
او اعتماد کنید.  دفعه بعد که در یک موقعیت مشکل قرار گرفتید، در مورد 
آن با خدا صحبت کنید.  آیه حفظی ما را بخاطر بیاورید)مزمور1:46 (.  
اسم خود را درآیه بگذارید)مثاًل، خدا پناهگاه و قدرت حمید در گرفتاری 
ها است (.  از خدا بخواهید که به شما کمک کند تا به جای فکر کردن به 
مشکل تان، به او و قدرت عظیمش فکر کنید.  و فراموش نکنید که از خدا 
بخاطر اینکه درست در آنجا با شما است تا به شما کمک کند و آرامش خود 

تصویر 5- 2 از کتاب تصاویر

کارت تاکید آموزش برای بچه 
نجات یافته را نشان دهید.
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را به شما بدهد، تشکر کنید.
زمان  آرام فراغت این هفته شما کمک خواهد کرد تا بخاطر بیاورید 

که در زمانی که مشکلی دارید، برای دریافت کمک به عیسی، اعتماد 
کنید.

دعوت  
اگر تا بحال به عیسی به عنوان نجات دهنده تان اعتماد نکرده اید، 

الزم است بدانید بزرگترین مشکلی که خواهید داشت، گناه شما است - و 
عیسی قباًل آن مشکل را برای شما حل کرده است!  شما نمی توانستید 

کاری بکنید که ازگناهان تان خالص شوید، گناهانی که شما را از خدا، 
جدا می سازد.  این همان دلیلی است که به خاطر آن عیسی بر روی 
زمین آمد تا نجات دهنده تان شود.  او بر روی صلیب مرد و دوباره 

قیام کرد تا شما بخشیده شوید.  کتاب مقدس می گوید: " به خداوند، 
عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید 

یافت." )اعمال رسوالن 31:16( 
تنها با ایمان آوردن )اعتماد کامل کردن ( به عیسی خداوند، به 

عنوان کسی که بخاطر شما مرد، می توانید ازمجازات گم شدن ابدی 
درگناهان تان، نجات یابید.

آیا بااعتماد به سوی عیسی بر می گردید، تا نجات یابید؟
لطفاً سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید.  اگر مایلید که به 

عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان، ایمان بیاورید، لطفاً با بلند 
کردن دست تان، به من نشان دهید.  )متوجه جوابها باشید(

چشمان تان را باز کنید.  آنهایی که دست شان را بلند کردند، مالقات 
خواهم کرد )در مکان وزمان مشخص (.  مایلم که از روی کالم خدا 

به شما نشان دهم که چگونه می توانید به عیسی ایمان بیاورید و نجات 
یابید.

سواالت مروری 
چیزهایی که ممکن است شما را بترساند، را نام ببرید؟ )طوفان،   .1

امتحانات، مدرسه جدید، آدم های زورگو(
در مزمور 1:46 ، خدا به کسانی که به او اعتماد می کنند، چه   .2

وعده ای  می دهد؟ )خدا ملجا و قوت ماست، و مددکاری که 
درتنگی ها  فوراً یافت می شود.( 

وقتی که شاگردان در قایق بودند و عیسی خوابیده بود، چه اتفاقی   .3
افتاد؟ )طوفان بزرگی شده بود(

چرا شاگردان ترسیده بودند؟ )آنها فکر کردند که خواهند مرد(  .4
وقتی که ترسیده اید، الزم است چه چیزی را بخاطر بیاورید؟   .5

)عیسی آنجا است و می تواند به شما کمک کند (
وقتی که شاگردان، عیسی را بیدار کردند، او چه کرد؟ )او به باد و    .6

دریا گفت که آرام باشند (
وقتیکه شاگردان تنها در درون یک قایق گرفتار شده بودند،    .7

عیسی چطور نزد آنها رفت؟ )او بر روی آب راه رفت (

 با استفاده از این روش یا روشی که 
آنرا موثر یافته اید از بچه ها برای 

پذیرفتن عیسی خداوند دعوت کنید.  
برای آموزش بیشتر به " چگونه 

یک بچه را به سوی مسیح هدایت 
کرد" مراجعه کنید.

بازی مروری پیش دبستانی ها 

" ابری را بیرون بیاورید."
12 قطعه ابر سفید کاغذی ببرید.  
روی سه تا از آنها چهره غمگینی 

را نقاشی کنید، روی سه تا ی دیگر 
چهره خندان و روی سه تای دیگر 
دو چهره خندان و سه تای آخر را 

خالی و سفید بگذارید.
ابرها را به پشت بر روی هم قرار 
دهید.  جعبه ای از جوایز کوچک 
آماده کنید.  وقتی که بچه ای پاسخ 
درست می دهد، می تواند ابری را 

بیرون بکشد.  
اگر ابر، چهره ی غمگینی داشته 
باشد، بچه جایزه ای به دست نمی 

آورد.  اگر یک چهره خندان بر 
روی ابر باشد، یک جایزه  و اگر 

دو چهره ی خندان بر روی ابر 
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چرا عیسی می توانست بر روی آب راه برود و دریا را آرام کند؟    .8
)برای اینکه او خداست و قدرت هر کاری را دارد (

چرا عیسی تنها کسی بود که می توانست برای پرداخت گناهان شما    .9
بمیرد؟ )او هرگز در افکارش، اعمالش و گفتارش، گناه نکرد(

چگونه عیسی قدرت عظیم خود را بر مرگ ثابت کرد؟ )با زنده    .10
شدن دوباره(

برای اینکه پطرس به راه رفتنش بر روی آب ادامه دهد، به چه    .11
چیزی نیاز داشت؟ ) اعتماد کردن به عیسی را ادامه دهد (

وقتی که مشکلی دارید، چه کاری باید انجام دهید؟ )درباره آن با    .12
خدا صحبت کنید، مزمور 1:46 را  بخاطرآورید، از خدا بخواهید 
به شما کمک کند تا به او فکر کنید، نه به مشکل تان.  از او برای 
اینکه در کنارتان است، به شما کمک می کند و آرامش می دهد،  

تشکر کنید.(

باشد، دو جایزه می گیرد.  در 
صورتی که ابر سفید باشد می 

تواند ابر دیگری بردارد.  
از سواالت مروری درس 1- 2 
استفاده کنید و تا جایی که زمان 
و عالقه بچه ها اجازه می دهد 

بازی را ادامه دهید.  
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زندگی عیسی مسیح 3

درس 3    عیسی جاللش را آشکار می سازد

متی 16: 13- 17، 21ک 17: 1- 9 متن کتاب مقدس 

را  او  خشنودم،  وی  از  که  من  حبیب  پسر  است  این    ..."  5 متی17:   آیه حفظی  
بشنوید!"    

بچه نجات نیافته به عیسی مسیح خداوند، پسر خدا، به عنوان نجات دهنده خود ایمان   هدف تعلیم  
می آورد.    

عیسی، مسیح، پسر خدای زنده است تعلیم اصلی  

به عیسی گوش دهید و از او اطاعت کنید. تاکید برای  
نجات یافتگان

3c -2 -3 تصاویر6- 1- 3 یا تصاویر25- 19 و 8 و کمک های تصویری 
 

خطوط اصلی درس
مقدمه    .I 

اگر من از شما بپرسم، " عیسی کیست؟" چه جوابی خواهید داد؟

روند ماجراها  .II 
 الف- در نواحی قیصریه فیلپس، عیسی از شاگردان اش پرسید که مردم فکر می کنند

او کیست؟ )16: 13 (    
شاگردان گفتند که بعضی فکر می کنند، او یحیی تعمید دهنده است و دیگران   ب-  

فکر می کنند، او الیاس یا یکی دیگر از انبیا است.  )16: 14 (   
وقتی عیسی از شاگردان پرسید، آنها فکر می کنند که او کیست، پطرس پاسخ   پ-  

داد: " تو مسیح، پسر خدای زنده هستی." )16: 15- 16 (   
عیسی به پطرس اطمینان داد که خدای پدر این موضوع را برای او آشکار   ت-  

کرد.  )16: 17 (   
عیسی به شاگردان گفت که در اورشلیم رنج خواهد برد و خواهد مرد و بعداً از   ث-  

مردگان بر خواهد خاست.  )16: 21 (   
سپس عیسی، پطرس، یعقوب و یوحنا را به باالی یک کوه بلند برد.)17: 1 (  ج-  

هیئت عیسی تبدیل شد، و صورت و لباسش به درخشندگی خورشید درآمد.  چ-  
) 2 :17(   

موسی و الیاس بر آنها ظاهر شدند و با عیسی درباره مرگ قریب الوقوع او   ح-  
صحبت کردند.  )17: 3 (   

پطرس شادی خود را از بودن در آنجا ابراز کرد و پرسید، آیا باید سه سایبان   خ-  
بسازند، آنگاه ابری درخشنده بر آنها سایه افکند و خدا صحبت کرد.     

)5 -4 :17(  
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 III.  نقطه اوج داستان
حاال دیگر شکی نبود که عیسی، پسر خدای زنده بود!

 IV.  نتیجه
 الف-  شاگردان وحشت زده بر روی زمین افتاده و صورت های شان را بر زمین 

نهادند.  )17: 6 (   
وقتی عیسی به شاگردان گفت، برخیزند، فقط او در کنار آنها بود.  ب-  

) 8 -7 :17(   
عیسی به شاگردانش گفت که تا بعد از قیامش، آنچه را که دیده بودند برای کسی   پ-  

تعریف نکنند.  )17: 9 (   
 دعوت )بچه نجات نیافته (: به عیسی خداوند ایمان آور و حیات جاودانی را 

کسب کن.  )یوحنا5:24 (   

 آیه حفظی: متی17: 5 "... این است پسر حبیب من که از وی 
خشنودم، او را بشنوید." 

 
چه وقت مادر، پدر یا معلم شما از شما خشنود هستند؟   مقدمه:  
)اجازه بدهید بچه ها اظهار نظر کنند.(  پدر عیسی، 
خدا از عیسی خشنود بود.  گوش کنید که آیه ما چه 

می گوید.

)با این توضیح که کتاب مقدس کالم خدا است، آن را نشان  معرفی:  
دهید.  آیه را از روی کتاب تان بخوانید و شرح 

دهید که آن را چگونه پیدا کرده اید.  اجازه بدهید 
بچه ها آیه را با شما از روی آیه نمایشی بخوانند.  

این است پسر محبوب من که از او بسیار خشنودم- خدا از  توضیح:  
آسمان درباره تنها پسرش عیسی، کسی که خدا او 
را بسیار دوست دارد، صحبت می کند.  عیسی از 
پدرش کاماًل اطاعت می کند و هر آنچه که خدا از 

او می خواهد را انجام می دهد.  خداوند از آنچه که 
 عیسی انجام داده است، بسیار خشنود است.

او را بشنوید- خدا به مردم می گوید که به او گوش 
کنید، نه تنها با گوش های تان بشنوید، بلکه عیسی 

را باور کرده و از او اطاعت  کنید.  

آیه حفظی پیش دبستانی ها
متی 17: 5 را مرور کنید.
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 کاربرد:
نجات نیافتگان: آیا تا به حال به عیسی مسیح، پسر 

خداوند، به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده اید.  
عیسی برای برداشتن مجازاتی که شما به خاطر 

فکرهای اشتباه یا چیزهای اشتباهی که گفته اید یا انجام 
داده اید، الیق آن می باشید، بر روی صلیب مرد.  
سپس او دوباره زنده شد.  شما امروز می توانید به 

عیسی خداوند ایمان بیاورید و بخشیده شوید.  با دقت به 
 درس ما گوش دهید تا بیشتر بفهمید.

نجات یافتگان: اگر قباًل به عیسی به عنوان نجات دهنده 
تان ایمان آورده اید، می دانید که خدا می خواهد، چه 
کاری را انجام دهید .  الزم است به اعمالی که او در 
کتاب مقدس اشاره کرده باید انجام دهید، خوب گوش 

کنید.  در آن صورت از او اطاعت کرده اید.  
  

  تکرار: 
)اجازه دهید آن هایی که جوراب پوشیده اند بایستند 

و آیه را بگویند...  آن هایی که صبحانه خورده اند آیه 
را بگویند...  آن هایی که فوتبال را دوست دارند و ....  

بازی را از یک مقوله به مقوله دیگر ادامه دهید، اما 
مطمئن شوید که بچه ها، آیه را هر بار می خوانند.(

درس
مقدمه 

دادید؟   می  جوابی  چه  شما  کیست"،  "عیسی  پرسیدم  می  شما  از  من  اگر 
)اجازه دهید بچه ها جواب دهند.(  وقتی عیسی روی زمین زندگی می کرد، 
ادعا کرد که پسر خدا است.  آیا مدرکی وجود دارد که آنچه او گفته حقیقت 
دارد؟  امروز مانند یک بازپرس خوب به مدارک موجود گوش داده و ببینید 

که آیا عیسی واقعاً مسیح، پسر خدای زنده است.

روند ماجراها
عیسی و شاگردان منطقه جلیل را ترک کرده و به سوی کوه سنگالخی و قله 
برفی حرمون سفر کردند.  راه پیمایی دو روزه آن ها از کنار گل های معطر، 

درختان خوش بوی میوه و رودهای گوش نواز کوهستانی سپری شد.

)تصویر 1-3 را ببینید- تصویر عیسی و شاگردان، 8 و 3c  – 2 -3 را نصب کنید.(

وقتی که آن ها به شهر قیصریه فیلیپی در شیب پایین کوه رسیدند،  عیسی از 
شاگردانش پرسید:" مردم مرا که می دانند؟" آنها گفتند:" بعضی ها 
می گویند تو یحیی تعمید دهنده هستی.  بعضی ها می گویند  تو 

تکرار برای پیش دبستانی ها
" کسانی که این رنگ را پوشیده 

اند بایستند."
از کسانی که رنگ خاصی از 
لباس ها را پوشیده اند بخواهید 
که بایستند و آیه را بگویند.  با 
استفاده از رنگ های متفاوت، 
بازی را چندین بار تکرار کنید 

تا هر کدام از بچه ها فرصت 
یابند که چندین بار آیه حفظی را 

بگویند.

بچه های پیش دبستانی لذت 
خواهند برد که در اتاق راه 

بروند و بدین ترتیب وانمود کنند 
که با عیسی و شاگردان اش سفر 

می کنند.  

بچه ها لذت خواهند برد که 
کوه حرمون را روی نقشه پیدا 

کنند.  کوه حرمون در 30 مایلی 
شهر جلیل می باشد و تقریباً در 
تمام طول سال قله اش از برف 

پوشیده است.

تصویر 1- 3 از کتاب تصاویر

وقتی که پطرس، عیسی را 
مسیح خواند، اعالم کرد که 

عیسی همان مسیح، نجات دهنده ی 
 موعود می باشد.  

Is the last sentence 
missing here, which says, 

“Listen like a detective 
today for evidence that 
Jesus truly is the Christ, 

the Son of the living God.
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الیاس یا یکی دیگر از پیامبران زمان های دور هستی که دوباره 
زنده شده است."  عیسی پرسید: " شما چه فکر می کنید؟ شما می 
گویید من که هستم؟" پطرس سریعاً جواب داد: " تو مسیح پسر 
خدای زنده هستی."  عیسی برگشت و به پطرس نگاه کرد و گفت: 
" پدر من در آسمان این جواب را به تو داد.  تو خودت نمی 

توانستی این را بدانی."
پطرس درست پاسخ داد.  عیسی، خدای پسر است!  آنگاه عیسی سعی کرد 
چیزهایی که در شرف وقوع بود را به آن ها توضیح دهد.  عیسی گفت: " 
من به اورشلیم می روم.  رهبران قوم اسرائیل آزار فراوانی به 
من می رسانند، سپس کشته می شوم اما در روز سوم دوباره 
زنده می شوم." شاگردان، کل قضیه را نفهمیدند.  چطور می توانست 

تمام این وقایع برای پسر خداوند اتفاق بیفتد؟ 

)تصویر 2- 3 را ببینید.  تصویر3c  -3 را با پطرس، 3c -24 عوض کنید، 
تصویر3c  -8 را با تصویر عیسی، 3c -1 عوض کنید.(

نزدیک یک هفته بعد، عیسی از پطرس، یوحنا و یعقوب خواست که با او 
برای دعا کردن به باالی کوه بروند.  آنها از دامنه های پر شیب باال رفتند، 
و احتمااًل حتی از جاهای برفی عبور کردند.  وقتی که به قله کوه رسیدند، 
منظره آنجا می بایست برای آنها بسیار زیبا بوده باشد.  اما آنچه که بعداً 

اتفاق افتاد، بسیار باور نکردنی بود!

)تصویر 3-3 ا ببینید.  تصاویر را بردارید.  تصویر عیسی در حال دعا و شاگردان 
در حال خواب، 3C -19 -20 ا نصب کنید.( 

احتمااًل خورشید در حال غروب بود و آسمان رنگ صورتی و بنفش به 
پدرش کرد،  نزد  به دعا کردن  خود می گرفت.  عیسای خداوند شروع 

همانطوری که همیشه این کار را
می کرد.  پطرس، یوحنا و یعقوب به خاطر  کوه نوردی و سکوت محیط 
اطراف شان احتمااًل احساس کردند به خواب نیاز دارند، پس خود را در 

لباس های شان پیچیدند و به خواب رفتند.

)تصویر 4- 3 را ببینید.  تصویر 3c  -19 را با تصویر عیسی تغییر هیبت داده شده، 
3c  -21 عوض کنید.(

وقتی عیسی دعا کرد، تغییر عظیمی به وجود آمد.  کتاب مقدس می گوید 
که عیسی تغییر هیبت داد.  صورتش مثل خورشید درخشید و لباس هایش 
سفید و درخشنده شد.  چه اتفاقی برای عیسی خداوند می افتاد؟ درخشندگی 
جالل او به عنوان خدای پسر- جاللی که در آسمان متعلق به او بود، در 

بدن زمینی او جلوه گر شد.

عنوان پسر خدای زنده، بر الوهیت 
او تاکید می کند.

بچه های پیش دبستانی می توانند 
وانمود کنند که از کوه باال می روند 

و بعد به مناظر اطراف نگاه می 
کنند.

تصویر 2- 3 از کتاب تصاویر

برای دیدن گزارش مقایسه ای به 
لوقا 9: 28- 36 مراجعه کنید.  بچه 
های پر جنب و جوش لذت می برند 
که این قسمت از داستان را به شکل 

نمایشی اجرا کنند.  

پیش دبستانی ها می توانند وانمود 
کنند که در خوابند.  

تصویر 3- 3 از کتاب تصاویر

مفهوم تحت اللفظی تغییر هیبت، 
تغییر چهره و شکل می باشد.  جالل 

الهی )خدایی ( عیسی آشکار  شد.

Something 
is wrong 

with these 
numbers.
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می بینید که عیسی تنها یک انسان نیست، بلکه او مسیح، پسر خدای زنده 
است.  خدای پدر، پسرش را از خانه اش در آسمان فرستاد تا بر روی 
بر روی  بپوشد.  چرا خدا، پسرش را  انسانی   لباس جسم  بیاید و  زمین 
زمین فرستاد؟ برای این که او خیلی زیاد من و شما را دوست دارد.  خدا، 
مقدس )بی گناه ( است و از گناه شما آگاه است، اما او، شما را نیز دوست 
دارد.  خدا در کالمش می گوید:" شما را همیشه دوست داشته ام" 
)ارمیا31: 3(.  او می خواهد شما این موضوع را دانسته و او را دوست 
تا شما را از گناه نجات دهد.   .  او وعده داد که کسی را بفرستد  بدارید 
پسرش عیسی آمد که نجات دهنده شما باشد.  کتاب مقدس به ما می گوید:
" عیسی خداوند با این که ماهیت خدایی داشت اما نخواست از 
اختیار و حق خدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جالل خود را 
کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسان ها شد".  
)فیلیپیان 2: 6 و 7( عیسی روی زمین، مثل یک انسان کامل زندگی کرد، 

اما او فقط یک انسان نیست.  عیسی، مسیح، پسر خدای زنده است.

اش  زمینی  بدن  در  که  بود  پسر  خدای  عنوان  به  او  جالل  درخشندگی  آن 
در حال دعا می درخشید.  جالل او بسیار درخشان بود، صورت اش مثل 

خورشید تابان بود و نور آن لباس اش را سفید و درخشنده کرده بود.  

)تصویر 5- 3 را ببینید.  تصویر موسی و الیاس، 3c  -22 -23 را نصب کنید.( 

ناگهان واقعه عجیب دیگری اتفاق افتاد.  دو مرد دیگر ظاهر شدند و با عیسی 
شروع به صحبت کردند.  یکی از آن ها الیاس پیامبر بود، و دیگری موسی 
بود.  کتاب مقدس می گوید که آن سه نفر با یکدیگر صحبت کردند.  شما 
فکر می کنید که آن ها در مورد چه چیزی صحبت کردند؟ آیا فکر می کنید 
آن ها در مورد چیزهای اعجاب انگیزی که در زمان زندگی الیاس و موسی 

بر روی زمین اتفاق افتاد صحبت می کردند؟ 
نه، آنها حتی موضوع بسیار مهم تری داشتند که درباره اش صحبت کنند.  آنها 

در مورد مهم ترین واقعه ای که می توانست اتفاق بیفتد، صحبت کردند.  
آنها در مورد چگونگی مرگ قریب الوقوع عیسی بر روی صلیبی بیرون 
شهر اورشلیم صحبت کردند.  خداوند عیسی، نجات دهنده است، کسی که آمد 

تا برای گناهان دنیا بمیرد.  

عیسی آمد که برای گناهان شما نیز بمیرد.  این دلیل آمدن او بر روی زمین 
است.  به خاطر این که شما با یک قلب گناهکار به دنیا آمده اید، حرف های 
تان، فکر های تان و کارهایی که انجام می دهید، حکم خدا را می شکند.  
کتاب مقدس می گوید:" ما راه خدا را ترک کرده، به راه های خود 

رفته بودیم".  )اشعیا53: 6( 
چند کاری که بچه ها انجام می دهند و گناه است را نام ببرید.  )اجازه بدهید 

بچه ها مثال بزنند.  (
خدا می گوید که مجازات گناه باید پرداخت شود، و مجازات آن، جدایی از 
خدا در یک مکان وحشتناک است.  اما عیسی آمد تا مجازات گناهان شما 

به بچه ها کمک کنید که بفهمند 
عیسی خدا است.  مخصوصاً 

بچه های نجات نیافته نیاز دارند 
که شخصیت خدا را به عنوان 

وجود آفریننده و مقدسی که 
ایشان را دوست دارد، درک 

کنند.  

تصویر 4- 3 از کتاب تصاویر

اگر زمان اجازه می دهد، اجازه 
دهید که بچه ها تعدادی از 

وقایع کلیدی را که برای موسی 
و الیاس اتفاق افتاد به یاد آورند.  

مثاًل وقتی که موسی اسرائیل 
را از دریای سرخ عبور داد یا 
الیاس دعا می کند که آتش از 

آسمان بر کوه کرمل فرو ریزد.

لوقا 9: 28- 36 را ببینید.

 به بچه های نجات نیافته کمک 
کنید تا بفهمند که به نجات دهنده 

ای نیاز دارند و چطور عیسی 
بهای گناه شان را پرداخت.
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را بردارد.  عیسی خداوند 
بی گناه بود و هیچ گناهی در خودش نداشت.  وقتی که عیسی بر روی 
صلیب رنج برد و مرد، خدا تمام گناهان شما را بر دوش او گذاشت.  
کتاب مقدس می گوید: " بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده 
نمی شود." )عبرانیان 9: 22 ( عیسای خداوند مایل بود که خونش 
ریخته شود و بر روی صلیب بمیرد، زیرا شما را بسیار دوست داشت.  

او می دانست که این تنها راه بخشش گناهان شما بود.  
بدن مرده عیسی از صلیب پایین آورده شد و دفن گردید، اما او مرده 
باقی نماند!  او سه روز بعد زنده شد.  او بر روی زمین توسط بسیاری 
از مردم دیده شد و بعد به آسمان رفت تا با پدرش خدا باشد.  شما می 
توانید بدانید که به طور یقین عیسی همان مسیح، پسر خدای زنده است.    

او کسی است که آمد تا برای گناهان شما بمیرد.

عیسی خداوند نجات دهنده ای است که آمد تا برای گناهان جهان بمیرد.  
موسی و الیاس با عیسی درباره مرگ قریب الوقوع او بر روی صلیب 

صحبت کردند.  

)تصویر 6- 3 را ببینید.  تصویر20- سی 3 را با تصویر شاگردان در حال ایستاده، 
24، 2- سی 3 عوض کنید.( 

آنگاه سه شاگرد خواب آلود بیدار شدند.  شاید نور درخشنده عیسی باعث 
با عظمت  و آن سه مرد را  آنها آن نور  آنها شد.  وقتی که  بیدار شدن 
در مقابل شان استاده دیدند، از تعجب می بایست چشمان شان را مالیده 

باشند.  
خدا به آنها قدرت مخصوص داد تا موسی و الیاس را بشناسند.  آنها از این 
منظره عجیب وحشت کردند.  این واقعه چه معنایی داشت؟ پطرس گفت:
" استاد، خوب است که ما اینجاییم.  اجازه بده سه چادر، یکی 
برای تو، یکی برای موسی و دیگری برای الیاس بر پا کنیم." 

او می خواست که آنجا بماند و خدا را ستایش کند.  
اما کتاب مقدس می گوید هنگامی که پطرس صحبت می کرد، یک ابر 
آمد و روی آنها سایه افکند.  ابر کاماًل آنها را در بر گرفته بود، آن وقت 
آنها صدای خدای پدر را در حالی که صحبت می کرد، شنیدند:" این 
است پسر محبوب من که از وی بسیار خشنودم، از او اطاعت 

کنید." 
او  به  باید  آنها  که  است  بدانند، عیسی کسی  شاگردان  می خواست،  خدا 

گوش دهند و از او اطاعت کنند!  

به  تان می شناسید،  دهنده  نجات  به عنوان  را  اگر شما عیسی خداوند 
خدا گوش کنید و از او اطاعت کنید، خدا از طریق کالم اش یعنی کتاب 

مقدس،  با ما صحبت می کند.
وقتی کتاب مقدس می خوانید، چیزهای زیادی را می یابید که خدا از شما 

می خواهد به آنها فکر کنید یا آنها را بگوید و انجام دهید.  

تصویر 5- 3  از کتاب تصاویر

بچه های پیش دبستانی می توانند 
وانمود کنند که بیدار شدند، چشمان 

شان را می مالند و متعجب می 
شوند.

برای این شاگردان یهودی، ابر، 
حضور خدا در زمان موسی را 

معرفی می کرد.  

کارت آموزشی
کارت تاکید آموزش برای بچه 

نجات یافته را نشان دهید؛ به خدا 
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اما او می خواهد کاری بیش از خواندن و به خاطر سپردن کالمش را انجام 
بدهید- او 

می خواهد که شما از او اطاعت کنید.  
او به فرزندانش می گوید:" اما فراموش نکنید که این کالم را نه 
تنها باید شنید بلکه باید از آن اطاعت کرد، پس خود را فریب 

ندهید." )یعقوب1: 22 (
اگر تنها کالم خدا را می خوانید یا به خواندن آن گوش می دهید، اما از 

آنها اطاعت 
نمی کنید، تنها خود را گول می زنید که فکر می کنید موجب خشنودی خدا  

شده اید.  
چند مورد در کتاب مقدس که خدا از فرزندانش می خواهد آنها را انجام 
دهند، را نام ببرید.  )اجازه دهید بچه ها اظهار نظر کنند( شما باید در رفتار 
و اعمال خود با دیگران مهربان باشید؛ شما باید در تمام کارهایی که انجام 
می دهید صادق باشید؛ شما باید به دیگران بگویید که چگونه آنها نیز می 
توانند عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده شان بشناسند.  این ها تنها 
یک مقدار کم از مواردی است که خدا به ما می گوید.  تنها شنونده کالم 
خدا نباشید، بلکه عمل کننده به آن نیز باشید!  در این صورت است که شما 

به خدا گوش خواهید کرد و از او اطاعت خواهید نمود.

خدا می خواست شاگردان بدانند عیسی کسی است که آنها می بایست به او 
گوش کنند و از او اطاعت نمایند.  

نقطه اوج داستان

حاال دیگر شکی باقی نمانده بود که عیسی- پسر خدای زنده بود.  

نتیجه گیری 

 3c  -25 ،3 را با تصویر شاگردان در حال ستایشc  -2 ،24  .تصویر 7- 3 را ببینید(
عوض کنید.( 

وقتی شاگردان صدای پر هیبت خدا را شنیدند، بر روی زمین افتادند و از 
بلند شوید و  آنها را لمس کرد و گفت  با متانت  ترس می لرزیدند.  عیسی 

نترسید.  

)تصویر 8- 3 را ببینید.  تصویر 3c  -22 -23 را بردارید، تصویر3c -21 را با 
 3c -2 3 را با تصویر شاگردان24 وc -253 عوض کنید و تصویرc -8 تصویر عیسی

عوض کنید.( 

تنها  و  بود  رفته  پرشکوه  نور  کردند.   نگاه  باال  به  زده  وحشت  شاگردان 
عیسای خداوند آنجا ایستاده بود.  شاگردان نمی بایست هرگز چیزی را که 
در آن روز دیده و شنیده بودند، فراموش کرده باشند!  وقتی کوه را ترک 

گوش کن و از او اطاعت نما 

اجازه دهید که بچه ها درباره 
عقاید خود بحث کنند تا این 

موضوع را بهتر بفهمند.

بچه های پیش دبستانی می توانند 
وانمود کنند که ترسیده اند و بر 

روی زمین بیافتند.  

تصویر 6- 3 از کتاب تصاویر
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می کردند، عیسی به آنها گفت، تا زمانی که از مردگان برخیزد، به کسی 
اند.  او می دانست که بسیاری از مردم نمی  چیزی نگویند که چه دیده 
توانند این موضوع را درک کنند.  تنها بعد از این که او توسط قدرت خدا 
از مردگان برخاست تعدادی از مردم آماده خواهند شد که باور نمایند که 

عیسی واقعاً مسیح، پسر خدای زنده است.  

)تصاویر را بردارید(

دعوت

 شاید شما قباًل هرگز درنیافته اید که عیسی همان مسیح، پسر خدای زنده 
است.  شما امروز مدارکی از زبان پطرس، عیسی و خدای پدر شنیده 
اید.  این موضوع حقیقت دارد!  عیسی، همان خدای پسر است که روی 
صلیب مرد و دوباره برای شما زنده شد.  عیسی خداوند تنها کسی است 
بدهد.   به شما یک زندگی جدید  و  بردارد  تان را  گناهان  تواند  که می 
عیسی در کتاب مقدس گفت: "هر که به پیغام من گوش دهد و به 
خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد زندگی جاوید دارد." 

)یوحنا 5: 24(
شما امروز کالمش را شنیدید.  آیا با ایمان )اعتماد کردن کامل( به این 
که او، مسیح پسر خدای زنده است و برای گناهان شما مرد و دوباره 

زنده شد، به سوی عیسی خداوند باز می گردید؟ 
اگر مایلید می توانید زندگی ابدی با خدا داشته باشید.  لطفاً سرهای تان 
را خم کرده و چشمان تان را ببندید.  اگر می خواهید ایمان بیاورید و 
زندگی جاوید داشته باشید، لطفاً با ایستادن کنار صندلی تان به من نشان 

دهید.  )مکث کنید و متوجه جواب ها شوید(
می توانید همگی چشمان تان را  باز کنید.  آنهایی که ایستاده اند، می 
توانند مرا مالقات کنند)مکان و زمان مشخص (، تا از روی کالم خدا 

نشان دهم که چگونه می توانید امروز به او ایمان بیاورید.

سواالت مروری

وقتی عیسی پرسید، مردم فکر می کنند که او کیست، شاگردان چه   .1
جوابی دادند؟  )یحیی تعمید دهنده، الیاس یا یکی دیگر از پیامبران 

دیگر.(
پطرس گفت که عیسی کیست؟  )مسیح، پسر خدای زنده.(  .2

وقتی عیسی گفت که کشته شده و دوباره زنده خواهد شد، شاگردان   .3
چه احساسی پیدا کردند؟  )آنها نفهمیدند و فکر نکردند که آن اتفاق 

برای پسر خدا بیفتد.(
چرا خدا پسر خود، عیسی را به این جهان فرستاد؟  )زیرا او شما   .4
نجات  تان  گناهان  مجازات  از  که  و می خواهد  دارد  دوست  را 

یابید.(
عیسی،  پطرس، یعقوب و یوحنا را برای چه منظوری باالی کوه   .5

پطرس در دوم پطرس 1:16- 18 
در موعظه خود پس از قیام عیسی، 

به این واقعه اشاره می کند.  

با استفاده از این روش یا روش 
دیگری که آنرا موثر یافته اید از 
بچه ها دعوت کنید تا عیسی را 

بپذیرند.  برای آموزش های بیشتر 
می توانید به " چگونه می توان یک 
بچه را به سوی مسیح هدایت کرد" 

مراجعه کنید.  

با استفاده از یوحنا 5 :24 و 
اصطالح فنی " ایمان آوردن" از 
بچه ها دعوت کنید که به عیسی 

مسیح ایمان بیاورند.  

بازی مروری
" بده یا بگیر"

هشت تکه کاغذ را به صورت 
مربع ببرید و امتیازاتی را روی 
هر کدام از آنها بنویسید.  چهار 

کارت مقوایی هم که روی دوتا از 
آنها نوشته اید، بده و روی دو تای 
دیگر، بگیر تهیه کنید.  هشت تکه 

کاغذ مربعی را درون یک جعبه یا 
پاکت نامه بگذارید و چهار کارت  
بده/ بگیر را  در حالتی که بچه ها 

نتوانند آنها را بخوانند، در دست تان 
نگه دارید.  

کالس را به دو تیم تقسیم کنید و آنها 
را به ترتیب مورد سوال قرار دهید.  
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برد؟  )دعا کردن.(
وقتی عیسی شروع به دعا کردن کرد، چه اتفاقی افتاد؟     ) تغییر   .6
سفید  هایش  لباس  و  درخشید  صورتش  کرد،  تغییر  یا  داد  هیبت 

درخشان شدند.(
وقتی شاگردان بیدار شدند، فکر کردند چه کسانی با عیسی صحبت   .7

می کنند؟  )موسی و الیاس.(
می  صحبت  موردی  چه  در  کوه،  باالی  الیاس  و  موسی  عیسی،   .8

کردند؟  )مرگ قریب الوقوع عیسی.(
مجازات گناه از نظر کتاب مقدس چیست؟  )جدایی همیشگی از خدا   .9

در یک مکان بسیار بد.(
خدا از میان ابر به شاگردان چه گفت؟  )عیسی پسر محبوب او بود   .10

و آنها می بایست به او گوش کنند.(
انجام چه  در صدد  دید،  را  الیاس  و  پطرس، عیسی، موسی  وقتی   .11

کاری برآمد؟  )بر پا کردن سه چادر برای آنها.(
چند راهی را که کتاب مقدس می گوید از طریق آنها می توانید از    .12
ببرید؟  )دریافت و قبول عیسی به عنوان  نام  خدا اطاعت کنید را 
منجی شما، مهربان بودن با دیگران، صادق بودن، با دیگران در 

مورد عیسی صحبت کردن و غیره.(

بچه ای که دست خود را بلند 
می کند و سوال را به درستی 

پاسخ می دهد، یکی از کاغذهای 
مربعی را بر می دارد.  

سپس می تواند یکی از کارت ها 
را از دست شما بیرون بکشد.  

اگر کارت " بگیر" انتخاب شود، 
تیم او امتیاز را نگه می دارد.  
اما اگر کارت " بده " انتخاب 

شود؛ تیم او امتیازات را به 
تیم مقابل می دهد.  کاغذ های 
مربعی را به جعیه برگردانید 

و ترتیب کارت های بگیر/ بده 
را در دست تان به هم بزنید 

و آنوقت سوال بعدی را بپرسید.  
بعد از اتمام سواالت، تیمی که 

بیشترین امتیازات را دارد برنده 
خواهد بود.  

بازی مروری بچه های پیش 
دبستانی

" نقطه ها را به هم مرتبط 
سازید"

روی یک برگه بزرگ کاغذی، 
ترکیبی از نقطه ها را به 

صورتی رسم کنید که نمای 
بیرونی یک صلیب را نشان دهد.  
وقتی که بچه ای سوال را درست 
پاسخ می دهد،  با یک خط، دو تا 
از نقطه ها را به هم وصل کنید.  
از سواالت مروری درس 1- 3 
استفاده کنید و تا وقتی که صلیب 
کامل شود، بازی را ادامه دهید.  
وقتی که تمامی نقاط به هم وصل 

شد، از بچه ها بپرسید که چه 
تصویری را می بینند.  به طور 
خالصه به بچه ها یادآوری کنید 
که چطور عیسی با مردن برای 
گناهان ما و قیامش  از مردگان 
نشان داد که همان مسیح است.  
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زندگی عیسی مسیح 3
درس 4       عیسی جذامی ها را شفا می دهد

مرقس1: 40- 45، لوقا17: 11- 19 متن کتاب مقدس 

اول یوحنا 1: 7 ".... و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می   آیه حفظی  
سازد."    

بچه نجات  نیافته به عیسی اعتماد می کند تا عیسی او را از گناه پاک سازد. هدف تعلیم  

تنها عیسی می تواند شما را از گناه پاک سازد. تعلیم اصلی  

از عیسی برای این که شما را از گناه پاک ساخته، تشکر کنید. تاکید برای  
نجات یافتگان  

3c  -4 تصاویر6- 1- 4 یا تصاویر31- 26 و 8 و کمک های تصویری 

خطوط اصلی درس
=

مقدمه  .I 
در حالی که مرد بیچاره به سختی جلو می رفت، فریاد می زد، " ناپاک!  ناپاک!"

روند ماجراها  .II 
 الف-  یک مرد جذامی مقابل عیسی خم شد و از عیسی خواست تا او را شفا دهد.

)مرقس1: 40 (   
عیسی با دلسوزی به سوی مرد حرکت کرد.)1: 41 (  ب-  

عیسی او را لمس کرد و مرد فوراً شفا یافت.)1: 41- 42 (  پ-  
عیسی به مرد گفت که برود و خود را به کاهن هیکل نشان دهد، زیرا که شفا یافته بود.  ت-  

) 44 -43 :1(   
مرد شفا یافته، معجزه را اعالم کرد، و این مساله باعث شد که جمعیت بزرگی از مردم به   ث-  

دنبال عیسی راه بیفتند.  )1: 45 (   
وقتی عیسی وارد یک روستا شد، ده مرد جذامی را مالقات کرد.)لوقا17: 11- 12(   ج-  

مردان جذامی برای کمک، نزد عیسی فریاد زدند.  )لوقا17: 13 (  چ-  
عیسی به آنها گفت که بروند و خود را به کاهن هیکل نشان دهند.  وقتی آنها این کار را   ح-  

کردند، کاهن متوجه شد که جذام آنها شفا یافته بود.)لوقا17: 14 (   
 

نقطه اوج داستان  .III 
تنها عیسی می توانست این مردان را از بیماری کشنده شان نجات دهد!
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نتیجه  .IV 
 الف-  تنها یکی از آن ده مرد نزد عیسی آمد تا از او برای شفای خویش تشکر کند.  

عیسی به مرد گفت که برود، زیرا ایمانش او را نجات داده بود.  لوقا )17: 19( ب-  

دعوت )بچه نجات نیافته (: تنها عیسی می تواند شما را از گناه پاک سازد.  )یوحنا1: 12(  

 آیه حفظی:  اول یوحنا 1:1-7 "...  و خون پسر او عیسی 
مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد."

 
)یک لیف حمام را با دست تان بلند کنید( شما برای چه از یک  مقدمه:  

 لیف حمام استفاده می کنید؟  
)اجازه دهید بچه ها پاسخ بدهند.( می توانید با یک 

لیف حمام روی بدن تان را تمیز کنید.  اما برای تمیز 
کردن خود از گناهان درون تان چه کاری می توانید 

انجام دهید؟  اجازه دهید ببینیم که کتاب مقدس چه می 
گوید.  

)با این توضیح که کتاب مقدس، کالم خداست، آن را نشان  معرفی:  
دهید.  آیه را از روی کتاب مقدس تان بخوانید و 

توضیح دهید که چطور آن را پیدا کرده اید.  بگذارید 
بچه ها با شما آیه را از آیه نمایشی بخوانند.(

خون عیسی مسیح پسر او- خدا پسرش، عیسی  توضیح:  
را فرستاد تا با دادن خونش و مردن روی صلیب، 

 مجازات گناه شما را بردارد.  
ما را از هر گناه پاک می سازد- گناه هر فکر، 

سخن و یا عملی است  که خدا می گوید  اشتباه است.  
گناه، شما را از داخل کثیف می کند و تنها راه پاک 
کردن آن، خون عیسی مسیح است.  وقتی عیسی به 

صلیب میخکوب شده بود، خونش را ریخت و مرد، تا 
مجازاتی  که شما به خاطر کارهای اشتباهی که انجام 

می دهید مستحق آن هستید را بردارد.  وقتی که به 
عیسی ایمان  می آورید، گناهان تان پاک می شود.

نجات نیافتگان: آیا شما اجازه داده اید که خون عیسی  کاربرد:   
مسیح، گناهان تان را بشوید؟ | می توانید باور داشته 

آیه حفظی پیش دبستانی ها
متی 17: 5 را مرور کنید.

Where is the 
reference for the 

mem. verse?
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باشید که او خونش را داد و برای شما مرد و امروز به 
او ایمان بیاورید.  می توانید چگونگی این موضوع را 

 در درس های کتاب مقدس پیدا کنید.  
نجات یافتگان:  اگر شما قباًل به عیسای مسیح ایمان 

آورده اید، آیا از او برای پاک نمودن درون تان )قلب 
تان( تشکر کرده اید؟ در مورد کاری که او برای شما 

کرد، فکر کنید و همین حاال از او تشکر کنید.  

اولین حرف  تکرار:  
)اجازه دهید یکی از بچه ها، حرف اول یک کلمه از 

آیه را انتخاب کند.  سپس در حال خواندن آیه، وقتی به 
کلمه ایی که حرف اول آن  انتخاب شده، رسیدند، سر 

پا بایستند و برای کلمات بعدی بنشینند.  به بچه دیگری 
اجازه دهید که حرف اول دیگری را بردارد و بگذارید 
وقتی که آنها به آن کلمه می رسند، کف بزنند.  به این 

شکل تکرار آیه را ادامه دهید، و از حروف اول مختلف و 
روش های گوناگون، استفاده کنید.  به عنوان یک رقابت 
مخصوص، بچه ها می توانند برای حروف اول، در یک 

زمان، حرکات و فعالیت های مختلفی را انجام دهند.  

مقدمه
درس 

مرد فقیر در حالی که به سختی راه می رفت،فریاد می زد: " ناپاک!  
ناپاک!"  مردم از مسیر او دور می شدند تا مبادا او را لمس کنند.  

بسیاری حتی نمی خواستند که به او نگاه کنند.  آن مرد می بایست چقدر 
تنها و غمگین باشد.  او یک بیماری وحشتناک و کشنده داشت و امیدی 
برای بهبودی نداشت.  آنگاه شنید که عیسی به شهر آنها می آید.  برای 

اولین بار، او کورسوی امیدی را دید.  

روند ماجراها
)تصویر 1- 4 را ببینید.  تصویر مرد جزامی، 3c  -26 را نصب کنید( 

این مرد، بیماری جذام داشت.  احتمااًل بیماری از روزی شروع شد که 
متوجه یک لکه سفید کوچک، زیر پوست پلک چشم یا دستش شد، قبل از 

این که لکه های پولک مانند سفید بیشتر و بیشتری روی بدنش ظاهر شود.  
وقتی که بیماری پیشرفت کرد، می بایست از روی پوست به ماهیچه ها و 
اعصاب زیرین اثر کرده باشد.  انگشت های دست و پا بایستی تغییر شکل 
داده باشد، و به عنوان بافت مرده حتی ممکن است از بدن جدا شوند.  درد 
جسمانی وحشتناک بود و دارو نمی توانست از پیشرفت بیماری جلوگیری 

کند.  به احتمال زیاد او از آن بیماری می مرد.  

)تصویر 2- 4 را ببینید.  تصویر کاهن 27- سی 3 را نصب کنید.(

تکرار پیش دبستانی ها
" حروف اسامی"

حروف الفبا را روی یک ورقه ی 
بزرگ بنویسید.  اجازه دهید یکی 

از بچه ها حرف اول اسم خود 
را پیدا کند، بعد اجازه دهید که 

همگی آیه را تکرار کنند.  بازی 
را ادامه دهید تا وقتی که هر کدام 

از بچه ها حرف اول اسم خود 
را بیابند.  

برای افزایش عالقه مندی بچه 
ها، اجازه دهید بچه ای صحنه 

مقدماتی را به شکل نمایش اجرا 
کند.  بچه های پر جنب و جوش 
از انجام فعالیت های پر تحرک 
لذت می برند.  بچه ها از کمک 

کردن به شما در  بستن بازوهای 
بچه های دیگر با پارچه لذت می 

برند.

تصویر 1- 4 از کتاب تصاویر

برای گزارش های مقایسه 
ای به متی 8: 1- 4 و لوقا5: 

12- 16 مراجعه کنید.  لوقا این 
مرد را به عنوان مردی" پر از 

برص )جذام(" تشریح می کند.      
ممکن است بیماری در مراحل 

آخر خود بوده است.  

 the last two
 lines here in the

 sidebar were
 separated from
.the txt above it
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اما مرد فقط از درد جسمانی رنج نمی برد.  وقتی که بیماری جذام مورد 
ظن قرار گرفت، مجبور بود به هیکل برود تا به وسیله کاهن مورد 

آزمایش قرار بگیرد.  اگر کاهن تشخیص می داد که او جذام دارد، مرد، " 
ناپاک " تلقی می شد و می بایست بسیاری از قوانین سخت و خشک را 

نگه دارد.  نمی توانست به پرستش خود در هیکل ادامه دهد.  
نمی توانست کار کند.  نمی توانست چیزی در بازار بخرد یا بفروشد.  

نمی توانست با دوستانش باشد.  نمی توانست با خانواده اش زندگی 
کند.  او می بایست قسمت پایین صورت خودش را بپوشاند.  می بایست 

بیرون شهر به تنهایی یا با کسانی که این بیماری را داشتند زندگی بکند.  
و خجالت آورتر این که اگر کسی به او نزدیک می شد، می بایست فریاد 
بزند: ناپاک!  ناپاک!  مردم از او فاصله می گرفتند مبادا بیماری به آنها 

نیز سرایت کند.  تعدادی هم به طرفش سنگ پرت می کردند تا او را 
دور نگه دارند.  هیچ کس با او صحبت نمی کرد.  

)-3c 27 را بردارید(

چه زندگی سخت و غم انگیزی را به تنهایی، روز به روز پشت سر می 
گذاشت.  تنها امید او این بود که به زودی خواهد مرد و رنجش به پایان 

می رسد.  این مرد قادر به انجام هیچ کاری در مورد وضعیت وحشتناک 
خودش نبود.

آیا شما می دانید که با یک وضعیت به مراتب وحشتناک تر از جذام 
به دنیا آمده اید؟ شما با یک مشکل که گناه نام دارد، به دنیا آمده اید.  

گناه، " تمایلی " است که آن را عمیقاً در درون تان برای شکستن حکم 
خدا دارید.  فریبکارانه، مغرورانه یا خودخواهانه عمل کردن تنها چند 

راهی هستند که با آن ممکن است گناه کنید.  کتاب مقدس می گوید:
" همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه 

آلوده است." )اشعیا64: 6( 
گناه شما، شما را در مقابل خدا ناپاک می سازد، خدا یی که مقدس 

)کامل، بدون گناه( است و نمی تواند نزدیک گناه بایستد.  حتی کارهای 
خوبی که انجام می دهید در برابر خدا، بی ارزش است، زیرا نمی 

تواند گناهان تان را جبران کند.  شما به وسیله  گناه از خدا جدا شده 
اید.  شما برای همیشه در مکانی به نام جهنم، از خدا دور می مانید، 

مگر اینکه گناهان تان بخشیده شود.  بدون خدا نمی توانید برای 
وضعیت وحشتناک گناهان تان کاری انجام دهید.

این مرد قادر به انجام کاری در مورد وضعیت وحشتناک خودش نبود.  
اما روزی اتفاق هیجان انگیزی به وقوع پیوست!  او شنید که عیسی به 

شهرش می آید.  احتمااًل این خبر را از مردم یا از دیگر جذامی ها شنید.  
شاید در مورد معجزات عیسی، مانند شفای کورها یا راه رفتن شلها، 

چیزی شنیده بود.  
می بایست هیجان زده شده باشد، آیا عیسی می توانست یک جذامی 

الویان 13- 14 را ببینید.  
یهودیان، جذام را مجازات گناه از 
طرف خدا می دانستند.  محدودیت 
ها و ممنوعیت های بسیاری برای 
جذامی ها وجود داشت، بیشتر این 
محدودیت ها برای جلو گیری از 

گسترش بیماری طراحی شده بود.  
این بیماری  که در هر مرحله ای 
غمبار است، تصویر زنده ای از 

گناه می باشد.

از مثال هایی استفاده کنید که به 
خوبی به بچه های مورد آموزش 

شما مربوط می شود.

کتاب مقدس نمی گوید که این مرد 
در کدام شهر زندگی می کرد، اما 
آن شهر می باید به جلیل نزدیک 

بوده باشد.  بچه ها از مشخص 
کردن جلیل بر روی نقشه لذت 

خواهند برد.
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را شفا دهد؟ کوچکترین نور امید در قلب او جرقه زد.  مرد تصمیم 
گرفت، آه من باید عیسی را ببینم!

او می دانست که به شدت از رفتن به شهر ممنوع شده است، اما باید می 
رفت! 

 
)تصویر 3- 4 را ببینید.  تصویر جمعیت3c  -4 را نصب کنید( 

وقتی کشان کشان داخل خیابان های شهر شد، فریاد می زد، ناپاک!  
ناپاک!  

مردم  می بایست وحشت زده به او نگاهی انداخته و فوراً از سر راهش 
دور شده باشند.  احتمااًل جمعیتی را دید که به تعالیم عیسی گوش می 

کردند، پس با عجله به طرف آنها رفت.  وقتی مردم اخطار ناپاک، ناپاک 
او را می شنیدند از ترس راه را برای او که نزدیک می شد باز می کردند.

)تصویر 4- 4 را ببینید.  تصویر عیسی3c -8 را نصب کنید: تصویر3c -26 را با 
تصویر جذامی در حال تعظیم3c -28 عوض کنید(

عیسی در مقابل او ایستاد و مانند دیگران از او دور نشد.  مرد خود را 
روی پاهای عیسی پرت کرد.  عیسی رو به پایین، به مرد بیچاره نگاه 

کرد.  او می توانست تاثیرات زشت این بیماری وحشتناک را ببیند.  او می 
توانست رنج مرد را ببیند.  مرد گریست، "خداوندا، اگر بخواهی، می 

توانی مرا پاک سازی." عیسی عمیقاً برای او متاسف شد.  او برای این 
مردی که کسی برای او دلسوزی نمی کرد و نمی خواست به او کمک کند، 

دل سوزاند.  

عیسی برای شما هم دل می سوزاند.  او می خواهد به شما در مورد 
مشکل گناه کمک کند.  چرا عیسی می بایست برای شما دل بسوزاند؟ 
برای اینکه او خدای پسر، کسی که شما را به وجود آورده است، می 

باشد.  او هر چیز را در این دنیا به وجود آورده است، درختان کوهها 
و حیوانات را.  اما شما را شبیه خودش ساخت تا بتوانید با او یک رابطه 
مخصوص داشته باشید.  هر چند به خاطر گناه، همچنان ناپاکید، اما او، 

شما را دوست دارد.  
کتاب مقدس می گوید: " خدا محبت است."  )اول یوحنا4: 8( هر 

چند خدا از هر گناهی پاک است، او دوست داشتن شما را بر می گزیند و 
راهی را برای بخشیدن گناه شما به وجود می آورد.  عیسی، خدای پسر، 

برای شما دل می سوزاند و می خواهد به شما کمک کند.

عیسی برای این مرد که هیچ کس به او توجهی نکرد و نخواست که به او 
کمک کند، دل سوزاند و برایش احساس تاسف کرد.  سپس عیسی کاری 

کرد که هیچکس فکر انجام آن را نکرده بود.  او دستش را دراز کرد و با 
متانت مرد را لمس کرد.  جمعیت تماشاگر از ترس می بایستی تند تند، 

نفس زده باشند.  

تصویر 2- 4 از کتاب تصاویر

بچه های پیش دبستانی می 
توانند داد بزنند " نا پاک!  نا 

پاک!"

این بر خورد مهیج با عیسی می 
تواند به عنوان یک نمایش موثر 

باشد.  

تصویر 3- 4 از کتاب تصاویر

کلمه ی دلسوزی به معنای 
تاسف عمیق است.  عیسی 

مسیح اغلب از تاثیرات بسیار 
بد وضعیت ساقط شده  ما عمیقاً 

متاسف می شد.

عیسی کاماًل برعکس ربی های 
)معلمان شریعت( آن زمان عمل 
کرد.  ربی ها در تبعیت کامل از 

the references 
aren’t right here 

)p29 opp Flashcard 
4-2.
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عیسی به مرد گفت:" می خواهم، پاک شو." عیسی می خواست 
کاری را برای این مرد بکند که هیچکس نمی توانست بکند، یعنی او را 

از بیماری پاک کند.  

عیسی کاری را برای شما کرد که هیچ کس نمی توانست بکند- او 
راهی را برای شما درست کرد تا از گناه پاک شوید- چطور این کار 
را کرد؟ او، مجازات شما را برداشت!  عیسی خانه اش در آسمان را 

ترک کرد و بر روی زمین  به شکل انسان در آمد.  او زندگی کرد 
و همه کارهای عالی را که ما هر هفته در درس کتاب مقدس مان یاد 
گرفته ایم، انجام داد.  اما بعد از این وقایع، عیسی زندگی خود را فدا 

کرد.  انسان های شریر او را به یک صلیب میخکوب کردند تا بمیرد.  
این نقشه شگفت انگیز خدا بود.  خدا می دانست که شما برای گناهان 

تان کاری نمی توانید بکنید، پس یک جانشین کامل برای شما تهیه 
کرد.  پسر خودش، عیسی، کسی که هیچ گناهی نداشت، خونش را 

ریخت و وقتی که خدای پدر او را به خاطر گناه شما مجازات کرد، به 
جای شما مرد.  

آیه حفظی امروز می گوید )اول یوحنا1: 7 را تکرار کنید(.  تنها خون 
عیسای خداوند می تواند شما را از گناهان تان پاک کند.  بعد از این 
که او مرد، دفن شد، سپس در روز سوم دوباره زنده شد.  او امروز 

در آسمان زنده است.  شما نباید بیش از این به خاطر گناهان تان 
ناپاک باشید.  می توانید عیسی را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید 
و بخشیده شوید!  عیسی کاری را برای شما کرده که هیچکس دیگر 

نمی توانست بکند.  او راهی را برای پاک کردن شما از گناه به وجود 
آورد.

عیسی می خواست کاری برای این مرد انجام دهد که هیچکس دیگر 
قادر به انجام آن نبود، یعنی او را از بیماریش پاک کند.  عیسی به مرد 
گفت: " می خواهم، پاک شو."  و کتاب مقدس می گوید که جذام 

فوراً کاماًل از بین رفت!

 3c -293 را با تصویر جذامی شفا یافتهc -28تصویر5- 4 را ببینید.  تصویر(
تعویض کنید.(

عیسی به او گفت: "برو و خودت را به کاهن هیکل نشان بده." 
چه خوشی، قلب این مرد را می بایست پر کرده باشد!  رنج و غم او 

پایان یافت!  
او می بایست با عجله به سوی هیکل رفته باشد، مضطرب از این نکته 
که حال کاهن با دیدنش، او را پاک اعالم می کند.  پس می توانست به 

خانه و خانواده اش ملحق شود.  زندگی اش می توانست به حالت عادی 
برگردد.  مرد شادمانه به هر کس گفت که عیسی چطور او را از جذام 

پاک کرده بود.  آیا فکر می کنید او به خاطر کاری که عیسی برایش 
کرده بود، سپاسگزار بود؟ البته که سپاسگزار بود.  

قوانین تشریفاتی یهود از جذامی ها 
دوری می کردند.  عیسی خداوند 

علی رغم وضعیت بد مرد، به ایمان 
جدی او پاسخ داد و نیاز بسیار شدید 
او را بر آورده ساخت.  این داستان 

تصویر زیبایی از کار عیسی در 
نجات ما است.  

تصویر 4- 4 از کتاب تصاویر

عیسی به مرد دستور داد 
همانطوری که موسی در الویان 

14: 1- 32 گفته، قربانی پاک 
شدن بگذراند.  این شفای بسیار 

غیر معمولی یقیناً می بایست توجه 
رهبران مذهبی را به خود جلب 
کرده باشد.  در کتاب مقدس تنها 

یهودی دیگری که از جذام شفا یافته 
بود، مریم )خواهر موسی( بود.  

)اعداد 12 (
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آیا شما جهت کاری که عیسی برای تان انجام داده است، سپاسگزار 
هستید؟ اگر قباًل عیسای مسیح خداوند را به عنوان نجات دهنده تان 

پذیرفته اید، آیا از او برای اینکه شما را از گناه پاک کرد، تشکر می 
کنید؟  فکر کنید اگر عیسی برای شما نمی مرد تا بخشیده شوید، زندگی 

شما چطور می بود.  شما، فرزند خدا نبودید.  و همچنان در برابر او 
ناپاک بودید.  شما، عیسی، خداوند زنده را درون تان نداشتید، تا هر روز 

به شما کمک کند.  قادر نبودید در دعاها با خدا صحبت کنید و انتظار 
پاسخ او را داشته باشید.  

بدتر از همه این که هیچ امیدی برای رفتن به آسمان )بهشت( نداشتید.  
تنها آینده ای وحشتناک یعنی مجازات ابدی برای گناهان تان در یک 

مکان دور از خدا را پیش رو داشتید.  
اما اگر عیسی را پذیرفته اید، به تمام چیزهایی که برای شما انجام داده 

است، فکر کنید.  او، شما را بخشیده است، پس دیگر ناپاک نیستید.  
او، شما را فرزند خویش ساخته است.  شما هر روز می توانید با خدا 

صحبت کنید و او خواهد شنید و به شما پاسخ خواهد داد.  
عالی تر از همه این که شما می دانید که روزی به آسمان خواهید رفت تا 
برای همیشه با خدا باشید.  کتاب مقدس می گوید:" همه کسانی که تو 
را طلب می کنند، در تو شاد و خرسند باشند و آنانی که نجات 

تو را دوست دارند، پیوسته بگویند:  خداوند بزرگ است!" 
)مزمور70: 4 (  الزم است که هر روزه  جهت کاری که عیسی برای 

شما انجام داده است، شکر گزاری کنید.

این مرد به خاطر کاری که عیسی برایش انجام داد، بسیار سپاسگزار بود.  
او با شادی به همه گفت که چطور عیسی، او را از جذام پاک کرد.  

)تصاویر را بردارید(

وقتی که مردم شنیدند عیسی چطور مرد جذامی را شفا داد، جمعیت 
عظیمی عیسی را دنبال کردند.  جمعیت خیلی غیر قابل کنترل شد، پس 

عیسی مجبور شد به شهر دیگری برود.  

)تصویر6- 4 را ببینید.  تصویر عیسی با ده جذامی، 3c -8 ،30 را نصب کنید( 

چندی بعد عیسی عازم اورشلیم بود.  او از سامره و جلیل می گذشت که 
وارد روستای مشخصی شد.  در دوردست 10 مرد که جذام داشتند، ایستاده 

بودند.  آنها فریاد زدند: 
" عیسی، ای استاد، بر ما رحم کن!" آیا این مردان در مورد مردی 
که قباًل از جذام شفا یافته بود چیزی شنیده بودند؟ آنها نزدیک نشدند.  آنها 

فقط عیسی را صدا کردند و او فریادشان را شنید.  عیسی به مردان جذامی 
گفت:" بروید، خودتان را به کاهنان نشان بدهید." آنها برگشتند که 
بروند، و در کمال تعجب و شادی  خود را از بیماری جذام شفا یافته دیدند!

بچه های پیش دبستانی از اینکه 
وانمود کنند در هیکل راه می 

روند، لذت خواهند برد.

کارت آموزشی
کارت آموزش تاکید برای بچه  

نجات یافته را نشان دهید: از 
عیسی تشکر کنید که شما را از 

گناه پاک ساخت.

تصویر 5- 4 از کتاب تصاویر

بچه ها از مشخص کردن سامره 
و جلیل بر روی نقشه لذت 

خواهند برد.

شاید بخواهید که گروهی از بچه 
ها وانمود کنند سخنان این ده مرد 

را فریاد می زنند.  الزم است 
بچه ها   با گفتن قسمت هایی از 

داستان، آنرا بهتر لمس کنند.

 there are not
 this many

 paragraphs in
.this section
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نقطه اوج داستان
تنها عیسی می توانست این مردان را از بیماری  که کشنده بود، پاک 

کند!  

نتیجه
 3c -313 را با تصویر یک جذامی شفا یافتهc -30تصویر7- 4 را ببینید.  تصویر(

تعویض کنید.( 

نه تن از آنها با عجله رفتند که کاهنان روستا را پیدا کنند، تا پاک اعالم 
شوند.  اما یک مرد سامری باقی ماند.  او نزد عیسی آمد و بر پاهایش 

افتاد.  مرد سپاسگزار اظهار کرد: 
"متشکرم!  متشکرم!"  او خدا را ستایش کرد و از عیسای خداوند 

سپاسگزاری کرد، به خاطر اینکه او را از مرض جذام پاک کرده بود.
عیسی پرسید: "ده مردی که شفا یافته اند کجایند؟ نه نفر دیگر 
کجایند؟  آیا این تنها کسی است که برگشته تا تشکر کند؟"  
آنوقت پایین، به مرد سپاسگزار نگاه کرد.  عیسی گفت: "به راهت 

برو.  ایمانت ، تو را شفا داده است."  چقدر غم انگیز، تنها یک 
نفر از ده نفر فکر کرد که خدا را ستایش کند و از عیسای خداوند برای 

شفایش تشکر کند.  
تنها عیسای خداوند، پسر قدرتمند خدا، می توانست شخصی را پاک کند- 

نه تنها از یک مشکل مثل جذام، بلکه از مشکلی به نام گناه.  

)تصاویر را بردارید(

دعوت
آیا تا به حال عیسای خداوند را به عنوان نجات دهنده تان دریافت کرده 

اید و اجازه داده اید که شما را از گناهان تان پاک کند؟ شما توسط 
گناه، از خدا جدا شده اید، اما عیسی مرد و دوباره زنده شد تا شما 

بتوانید بخشیده و پاک شوید!
کتاب مقدس می گوید:" اما او به تمام کسانی که به او ایمان 

آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی، فقط 
کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند" )یوحنا 1: 12 (

امروز شما می توانید با بارور کردن)اعتماد کامل کردن ( عیسی به 
عنوان تنها کسی که می تواند شما را ببخشد، فرزند خدا شوید.  

آیا با قبول عیسای خداوند به عنوان نجات دهنده تان، به سوی او بر 
می گردید؟ لطفاً سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید.  اگر 

مایلید که عیسای خداوند را به عنوان نجات دهنده تان بپذیرید و امروز 
فرزند خدا شوید، لطفاً با باال نگاه کردن آن را نشان دهید.  )مکث کنید 
و متوجه جواب ها شوید.(  می توانید همگی چشمان تان را باز کنید.  

آنهایی که به من نگاه کردند، می توانند با من مالقات کنند.  )مکان 
و زمان مشخص( من می خواهم   از کتاب مقدس به شما نشان دهم که 

این مردان مطابق تشریفات یهود 
پاک شده بودند اما لزوماً از لحاظ 

روحانی پاک نشده بودند.  

تصوبر 6- 4 از کتاب تصاویر

بچه ها از اجرای نمایشی شامل، 
نه جذامی که آنجا را ترک کردند 

و آن جذامی که برگشت و از عیسی 
تشکر کرد و  پاسخ عیسی به او،  

لذت خواهند برد.
جالب است بدانیم مردی که برگشت 

یک " بیگانه" سامری بود.  )یک 
جذامی سامری می باید در نظر 

رهبران یهود از دو لحاظ تنفر انگیز 
می بود.  )یهودی نبودن و جذامی 

بودن.(
او عیسی را پرستید و به او ایمان 

آورد و بدین ترتیب طرز فکر 
مناسبش به عیسی را نشان داد.  

دیگران با نا سپاسی مانند قوم یهود، 
مداوماً کارهایی را که عیسی می 
توانست برای آنها انجام دهد، می 

پذیرفتند اما از پذیرفتن او به عنوان 
مسیح سرباز زدند.  

او نه تنها از لحاظ تشریفات یهود 
پاک شده بود بلکه به خاطر ایمانش 
از لحاظ روحانی نیز پاک شده بود.  

با استفاده از این روش یا روش 
دیگری که آنرا موثر یافته اید بچه 
ها را دعوت کنید تا مسیح را قبول 
کنند.  برای دریافت آموزش های 

بیشتر به" چگونه می توان یک 
بچه را به سوی مسیح هدایت کرد" 

مراجعه کنید.  
با استفاده از یوحنا 5: 24 

و اصطالح فنی " ایمان آوردن"، 
دعوت از بچه ها را معرفی کنید.  

کسانی که می خواهند به عیسی 
ایمان بیاورند در آخر کالس شما را 

ببینند.

parenthesis left 
open. Not sure if 
book ref. is used 

at end of note 
)Eng p 31.(
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چطور می توانید از گناهان تان پاک شوید. 

سواالت مروری
جذام چیست؟  )یک بیماری بسیار بد که در زمان کتاب مقدس   .1

نمی توانست درمان شود.(  
چند قانون که شخص جذامی باید اجرا می کرد را نام ببرید؟  )او   .2

نمی توانست در هیکل عبادت کند یا با دوستان و خانواده اش 
زندگی کند، اگر کسی به او نزدیک می شد می بایست فریاد می 

زد: ناپاک!  ناپاک!  و غیره.(
چطور می دانید که گناه کرده اید؟  )کتاب مقدس اینطور می   .3

گوید.(
چرا  فکرمی کنید  وقتی که مرد جذامی به عیسی نزدیک   .4

شد،عیسی از او دور نشد؟  )عیسی آن مرد را دوست داشت و می 
خواست به او کمک کند.(

خدا به خاطر محبت زیادی که نسبت به شما دارد، چه کاری برای   .5
تان انجام داد؟  )او عیسی را فرستاد که روی یک صلیب بمیرد تا 

راهی برای بخشیده شدن شما بسازد.(
اول یوحنا1: 7 در مورد چگونگی بخشیده شدن گناهان تان چه   .6

می گوید؟  )با خون عیسای مسیح، پسرش ما را از تمام گناهانمان 
پاک می سازد.(

چرا فکر می کنید عیسی می توانست مرد جذامی را شفا دهد،   .7
در حالی که هیچ دارویی نمی توانست جذام مرد را درمان کند؟  

)عیسی خدای پسر است.(
مرد جذامی بعد از این که عیسی او را شفا داد، چه کرد؟  )او به   .8

دیگران گفت که عیسی برای او چه کرده است.(
چند مورد که شما به خاطر آنها می توانید از خدا تشکر کنید را   .9

ذکر کنید ؟  )جواب ها متفاوت خواهند بود.(
عیسی به آن ده مرد جذامی گفت که چه کاری بکنند؟  )بروند و   .10

خودشان را به کاهنها نشان دهند.(
چند نفر از مردان شفا یافته، عیسی را بدون شکرگزاری ترک   .11

کردند؟  )نه نفر(
امروز چگونه می توانید فرزند خدا شوید؟  )با ایمان آوردن به   .12
عیسی، به عنوان تنها کسی که می تواند گناهان تان را ببخشد.(

بازی و مرور 
" رنگ های شیرینی"

شیرینی های رنگی کادو شده را 
درون ساکی قرار دهید.  امتیاز 
رنگ ها را تعیین کنید و برای 
یاد آوری روی ساک بنویسید.  

کالس را به دو دسته تقسیم کنید 
و به ترتیب از هر کدام از آنها 
سوالی یپرسید.  وقتی که یکی 
از بچه ها به درستی پاسخ می 
دهد، می تواند یکی از شیرینی 

ها را انتخاب کند و مطابق رنگ 
شیرینی امتیازی را برای تیمش 

کسب کند.  تیمی که بیشترین 
امتیاز را کسب کند برنده است.  

بازی مروری پیش دبستانی ها
" رنگ های شیرینی"

مهره های بزرگ رنگی یا چیز 
دیگری را درون ساکی بگذارید.  

ارزش هر یک از رنگ ها را 
بر پایه ی تعداد قاشق های مربا 
تعیین کنید و به عنوان یادآوری 

روی ساک بنویسید.  )برای 
مثال، قرمز دو قاشق مربا(

از قاشقی برای اندازه گیزی 
مربا استفاده کنید.  به هر یک 

از بچه ها  محفظه ای برای نگه 
داری مربا بدهید.  وقتی که بچه 
ای به درستی به سوال پاسخ داد 
اجازه دهید تا یکی از مهره ها 

را انتخاب کند.  با استفاده از 
قاشق مطابق رنگ مهره، مربا 
را درون یک ظرف شیشه ای 

بریزید.  به ترتیب از تمام بچه ها 
سوال کنید و در پایان به اندازه 

مربایی که کالس به دست آورده 
به هر یک از بچه ها مربا بدهید 

تا به منزل ببرند.  
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زندگی عیسی مسیح3

درس 5      رویارویی عیسی با یک حاکم جوان

مرقس 10: 17- 27 متن کتاب مقدس 

افسسیان2: 8 "زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و   آیه حفظی  
این از شما نیست بلکه بخشش خدا است."    

بچه نجات نیافته به مسیح به عنوان نجات دهنده اعتماد می کند، با این درک که   هدف تعلیم  
نجات، تنها به واسطه فیض به وسیله ایمان، حاصل می شود.    

فقط به عیسی برای زندگی جاودانی اعتماد کنید.   تعلیم اصلی  

اجازه ندهید چیزی شما را از پیروی کردن از عیسی باز دارد. تاکید برای  
نجات یافتگان

3c  -1- 3 تصاویر6- 1- 5 یا تصاویر38- 32 ، 8 و کمک های تصویری 

خطوط اصلی درس

مقدمه   .I 
اگر پول بسیار زیادی داشتید و می توانستید هر آنچه که بخواهید بخرید، چه چیزی می خریدید؟

روند ماجراها   .II 
مرد جوان ثروتمندی به سوی عیسی دوید و مقابلش زانو زد، و از عیسی پرسید که چطور   الف-  

می تواند زندگی جاودانی را دریافت کند.  )10: 17(   
عیسی از مرد جوان پرسید که چرا او را نیکو می خواند، زیرا تنها خدا نیکو است.  ب-  

)18 :10(   
عیسی تعدادی از احکام خدا را برای مرد مرور کرد.  )10: 19(  پ-  

مرد جوان گفت که او تمامی این احکام را نگه داشته بود.  )10: 20(  ت-  
عیسی با دلسوزی به او نگاه کرد.  )10: 21(  ث-  

عیسی به او گفت که همه چیز را بفروشد و پول آنها را به فقرا بدهد و از عیسی پیروی   ج-  
کند.  )10: 21(   

چون مرد جوان مایل نبود از ثروت عظیمش دست بکشد، با اندوه برگشت و از عیسی دور   چ-  
شد.  )10: 22(   

عیسی به شاگردانش توضیح داد که چقدر سخت است کسانی که به ثروت اعتماد   می کنند،   ح-   
وارد پادشاهی خدا شوند، و این مساله را با عبور کردن شتر از سوراخ یک سوزن مقایسه    

کرد.  )10: 23- 25(   
شاگردان متعجب، سوال کردند که پس چه کسی نجات خواهد یافت؟  )10: 26 (  خ-  

عیسی پاسخ داد که بر ای انسان محال است.  اما برای خدا هیچ امری محال نیست.    د-  
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) 27 :10(  

 III.  نقطه اوج داستان
 زندگی جاودانی برای هر کسی است که تنها به مسیح اعتماد کند!

 IV.  نتیجه
 عیسی به شاگردانش گفت که برای خدا انجام هر چیز ممکن است.  )10: 27 (

 دعوت)بچه نجات نیافته(:   برای کسب زندگی جاودانی فقط به عیسی خداوند اعتماد کنید.
)اول یوحنا 5: 13 (

 آیه حفظی: افسسیان 2: 8  " زیرا که محض فیض نجات یافته 
اید، به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه 

بخشش خداست."

)روی یک تکه کاغذ کلمه ایمان را بنویسید و کاغذ را داخل  مقدمه: 
کتاب مقدس تان بگذارید.(  آیا می دانید که خدا یک 

هدیه مخصوص، درست همین جا داخل کتاب مقدس 
من، برای شما دارد؟)کاغذ را بیرون بکشید و اجازه 
دهید یکی از بچه ها آن را بخواند.(  آیا می دانید که 

ایمان، هدیه خدا به شما است؟ اجازه دهید تا آیه حفظی 
امروز را بخوانیم.

)با این توضیح که کتاب مقدس کالم خداست، آن را  معرفی: 
نشان دهید.  آیه را از کتاب مقدس تان بخوانید و شرح 

دهید چطور آن را پیدا کرده اید.  اجازه دهید بچه ها 
همراه شما آیه را از آیه نمایشی بخوانند.(

=
توضیح:  زیرا محض فیض نجات یافته اید، به وسیله ایمان-  

شما و من به خاطر شکستن حکم خدا، شایسته 
 مجازات هستیم.  

فیض بدین معنی است که به جای مجازات شدن، خدا 
 می خواهد شما را ببخشد، هر چند که الیق آن نیستید.

و این از شما نیست-   یعنی شما هیچ کاری نمی توانید 
بکنید که باعث شود خدا شما را ببخشد.  شما می 

توانید تنها با ایمان آوردن به این که پسرش، عیسی، 
روی صلیب مرد و مجازات گناهان تان را برداشت، 

 بخشیده شوید.  

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
متی 17: 5 را مرور کنید

this is often at the beginning of 
“teaching the memory verse”
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بلکه بخشش خدا است-  ایمان، هدیه خدا برای شما است.  
او به شما ایمان می دهد که باور کنید وقتی عیسی روی 

صلیب مرد، بهای گناه شما را پرداخت.  

نجات نیافتگان:  آیا به عیسی ایمان آورده اید تا از گناهان  کاربرد: 
تان و مجازات آن نجات یابید؟  خدا می خواهد امروز هدیه 

 او را بپذیرید.
نجات یافتگان:  اگر قباًل به عیسی ایمان آورده اید، شما 
نجات یافته اید.  این هدیه او برای شما است!  شما نیز 

می توانید با اطاعت از عیسی و انجام چیزهایی که او می 
خواهد، یک هدیه به او بدهید.  نگذارید چیزی شما را از 

اطاعت او باز دارد.

صدا را کم و زیاد کنید.    تکرار:  
)در حالی که با دست تان اشاره می کنید که بچه ها، چقدر 

بلند یا آهسته بخوانند، آیه را چند بار تکرار کنید.  برای 
نشان دادن آهسته، دستتان را پایین و برای نشان دادن 

متوسط، در وسط و برای نشان دادن بلند خواندن، دست 
تان را باال بگیرید.  حتی در آخر آیه یا چند بار در طول 

آیه، صدا را کم و زیاد کنید.  می توانید اجازه دهید که چند 
نفر از بچه ها که اخالق شان خیلی خوب است، کنترل 

تغییر صدا را در این بازی به دست گیرند.  

مقدمه
درس 

اگر مقدار زیادی پول داشتید و می توانستید هر آنچه که بخواهید بخرید، 
شما چه چیزی را می خریدید؟ )اجازه دهید بچه ها اظهار نظر کنند ( آیا 

تا به حال فکر کرده اید، حتی اگر تمام پول های دنیا را داشتید، چه چیزی 
را نمی توانستید بخرید ؟  )اجازه دهید پاسخ دهند( یک روز عیسی، مرد 
جوانی که پول فراوانی داشت و صاحب چیزهای زیادی بود را مالقات 

کرد.  اما او چیزی می خواست که با تمام پول هایش نمی توانست آن را 
بخرد.  

روند ماجراها
 )تصویر 1- 5 را ببینید.  تصویر عیسی و شاگردان 3c -1 -3 را نصب کنید( 

عیسی در حال سفر در پیریه بود، همان جایی که چند ساعت قبل از 
آن تعدادی از والدین، بچه های خودشان را آورده بودند.  زمانی که او 

و شاگردانش از شهر خارج می شدند، یک مرد جوان، دوان دوان نزدشان 
آمد.  

)تصویر 2- 5 را ببینید.  تصویر مرد جوان در حال دویدن را 3c -32 را نصب کنید.(

تکرار پیش دبستانی ها 
" نرمش های متنوع"

مشابه تکرار آیه حفظی در درس 
6 بازی کنید.  با این تفاوت که 

پیش از " متوقف شدن " به 
جهت های مختلف بچرخید.

بازی را تحت کنترل خود نگه 
دارید و مراقب باشید که اجازه 

ندهید تغییر بلندی صدا مفهوم آیه 
را تحت الشعاع قرار دهد.  

 به بچه های پیش دبستانی اجازه 
دهید چیزهایی که برای خریدن 

آنها به پول نیاز داریم را نام 
ببرند، برای مثال اسباب بازی، 

غذا، لباس.  بعد چیزهایی را 
نام ببرید که از خریدن آنها با 

پول عاجز هستیم، برای مثال : 
محبت، دوستی و عیسی 

بچه ها از گفتن قسمتی از داستان 
لذت می برند.

تصویر 1- 5 از کتاب تصاویر
بچه ها از یافتن بیریه بر روی 
نقشه لذت می برند.  تا آنجا که 

زمان اجازه می دهد بچه ها می 
توانند به طور خالصه اتفاقاتی 
که قباًل در درس اول در بیریه 

رخ داده بود را مرور کنند.  
تصویر 2- 5 از کتاب تصاویر
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از لباس خوش دوخت او مشخص بود که مرد ثروتمندی است و در عین 
حال احتمااًل یکی از رهبران مورد احترام کنیسه )محل عبادت یهودیان( 

نیز بود.  شاگردان بایستی از خود پرسیده باشند، چرا یک مرد 
ثروتمند و مهم، می دوید تا به عیسی برسد؟ 

)تصویر 3- 5 را ببینید.  تصویر 32- سی3 را با تصویر مرد جوان در حال زانو 
زدن33- سی3 تعویض کنید.(

وقتی مرد جوان جلو عیسی زانو زد و پرسید:" ای استاد نیکو، من 
باید چه کنم تا زندکی جاوید را به دست آورم؟" آنها با کنجکاوی 

تماشا کردند.  چه سوال مهمی برای پرسیدن!  این مرد جوان احتمااًل 
سعی کرده که یک زندگی خوب داشته باشد و خدا را اطاعت کند.  با 

این حال او همچنان احساس می کرد که کار دیگری نیز باید انجام دهد.  
عیسای خداوند به این سوال مهم، با پرسیدن یک سوال از خود مرد، 

پاسخ داد.  عیسی پرسید:"چرا مرا نیکو می خوانی؟ تنها یک نفر 
نیکو است، آن هم خدا است." عیسی می خواست که مرد جوان 
بفهمد که تنها خدا کامل است و او یعنی عیسای خداوند، خدای واقعی 

بود.  او کامل بود.  سپس عیسی سخنی گفت که می بایست شاگردانش را 
متعجب کرده باشد.  عیسی گفت:" آیا احکام را می دانی؟" و ادامه 

داد:" قتل نکن، با زن شوهر دار زندگی نکن، دزدی نکن، 
دروغ نگو، فریب نده، پدر و مادرت را اطاعت کن." عیسی می 
خواست که مرد جوان بفهمد که او می بایست تمامی احکام خدا را برای 

بدست آوردن زندگی جاویدان، در تمام روز، هر روزه، از روزی که 
به دنیا آمد تا روزی که می میرد، نگه دارد.  تنها گفتن یک دروغ یا نا 

فرمانی، حتی برای یکبار، باعث رد شدن او در این امتحان می شود.
آیا تا به حال کسی توانسته است احکام خدا را تماماً نگه دارد؟ این مرد 

جوان فکر می کرد این کار را کرده است!  او به عیسی گفت:" من 
تمام احکام را از زمانی که پسر بچه بودم نگه داشته ام."  

شاید  او در نگه داشتن خیلی از احکام موفق بود، اما حقیقت این است 
که هیچکس به جز عیسی خداوند کامل، تا به حال تمام احکام خدا را 

نگه نداشته است.  خدا احکام خود را داد تا به مردم نشان دهد که چقدر 
گناهکارند.  

)تصویر4- 5 را ببینید.  تصویر قلب سیاه، 34- سی3 را روی یک تخته کوچک 
نصب کنید(

آیا تا به حال فکر کرده اید که چقدر گناهکارید؟ گناه، شکستن احکام 
خداست و همه ما آن را انجام می دهیم.  شاید شما به پدر یا مادرتان 
با بد لحنی جواب داده باشید، به معلم تان دروغ گفته باشید یا کلمات 

نفرت انگیزی به کسی گفته باشید.  اینها فقط چند راهی است که ممکنه 
شما به وسیله آن احکام خدا را شکسته باشید.  الزم نبود کسی به شما 
یاد بدهد که کارهای اشتباه بکنید.  شما به نحوی به دنیا آمده اید که به 

تصویر 3- 5 از کتاب تصاویر

بچه های پر جنب و جوش از 
اجرای این قسمت ار داستان لذت 

خواهند برد.
اجازه دهید بچه ها بگویند " خدا 

نیکوست.  عیسی خداست."
 

برای دریافت گزارشات مقایسه ای 
به متی 19: 16- 26 و لوقا 18: 18 

– 27 مراجعه کنید.  لوقا این مرد 
جوان را به عنوان یک حاکم معرفی 
می کند.  احتمااًل او یکی از اعضای 

سنهدرین )شورای یهود( بود.  
       بچه های پیش دبستانی از 
لمس نمونه هایی از پارچه های 

گران قیمت لذت می برند.
عیسی احکامی را که درباره روابط 

انسان ها می باشد ذکر کرد.  شاید 
او اینها را انتخاب کرد چون این 

احکام  در مقایسه با پنج حکم اول 
که به رابطه ی درونی انسان با خدا 

می باشد، ساده تر هستند.  
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انجام کارها به روش خودتان تمایل دارید.  حتی چند حکم که شاید قادر 
باشید آنها را نگه دارید، برای کسب زندگی ابدی با خدا کافی نیست.  

کتاب مقدس می گوید:" حتی تمام کارهای خوب ما، به گناه آلوده 
است." )اشعیا64: 6 (

کارهای خوب شما، بی ارزش است.  و برای نجات شما، کافی نیست، 
زیرا درون تان گناه آلود است.  وقتی شما حتی یکی از احکام را بشکنید، 
مثل این است که تمام احکام را شکسته اید!  این دلیلی است که آیه حفظی 
امروز ما می گوید، نجات یافتن از گناه به خاطر کارهای خودمان نیست.  
کتاب مقدس می گوید، خدا می باید گناه را مجازات کند.  و مجازات شما، 

جدا شدن از او برای همیشه در یک مکان وحشتناک زجر آور است.
شما هرگز نمی توانستید خودتان را نجات دهید و زندگی ابدی در آسمان 

را با انجام کارهای خوب بدست آورید، زیرا گناهکارید.

)تخته سیاه کوچک را بردارید(

خدا دستورات خود را به مردم داد تا به آنها نشان دهد که آنها گناهکارند.  
حقیقت این است که هیچکس به جز عیسی خداوند کامل، نتوانست تمام 

احکام خدا را نگه دارد.  همچنین این مرد جوان نیز نتوانست.  آیا عیسی 
از مرد جوان به خاطر حرفی که زد عصبانی شد؟ نه!  کتاب مقدس می 

گوید، عیسی به او با احساس دلسوزی نگاه کرد.  عیسی احساس نیاز عمیق 
درونی او را دید.  او می دانست که در قلب این مرد چه چیزی وجود 

داشت.  او فهمید که آن مرد صادق است، ولی می خواهد از راه خودش به 
خدا برسد.  

عیسی برای این مرد آرزو کرد که او تکیه کردن بر کارهای خوبش را 
متوقف کند و برای تحصیل زندگی جاوید فقط به او اعتماد کند.  هر چند 
عیسی ماهیت گناه آلود قلب این مرد را می دانست، اما او را دوست می 

داشت.  

)تصویر 5-5 را ببینید.  تصویر دایره، 3c -35 را به تخته کوچک اضافه کنید(

عیسی، خداوند پسر از ماهیت گناه آلود قلب شما نیز مطلع است، اما 
همچنان شما را دوست دارد.  تصورش را بکنید!  کسی که همه چیز 
را آفریده است- خدای مقدس- آگاه است و شما را دوست دارد!  شما 
برای او با ارزش هستید.  کتاب مقدس می گوید: "خدایا چه عالی 

و چه گرانبها هستند نقشه هایی که تو برای من داشته ای!" 
)مزمور139: 17(  زیرا خدا شما را دوست دارد، خدا می خواهد که 
شما تمام ابدیت را با او طی کنید.  اما شما نمی توانید زندگی ابدی با 

او را به دست آورید.  اعتماد کردن به عیسی خداوند، تنها راه دریافت 
زندگی ابدی است.  آیا این خوب نیست که خدا همچنان شما را دوست 

دارد، هر چند از گناه آلود بودن قلب شما آگاه است؟

)تخته سیاه کوچک را بردارید(
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عیسی از گناه آلود بودن قلب این مرد جوان آگاه بود، اما همچنان او را 
دوست داشت.  و آرزو داشت که این مرد برای زندگی ابدی تنها به او 

اعتماد کند.  عیسی برای کمک به آن مرد )تا نیاز واقعی قلبش را ببیند(  
گفت:" یک چیز است که تو باید انجام دهی.  برو و هر آنچه 
را که داری بفروش.  و پول را به فقرا بده، آنوقت بیا و مرا 

پیروی کن." مرد جوان از سخنان عیسی ناراحت و شوکه شد.  تمام 
دارایی خود را بفروشم؟ او چیزهای بسیاری داشت و  می خواست 

آنها را حفظ کند.  
پول هایم را ببخشم؟ پولش برای او، بسیار مهم بود.  چطور می 
توانست بدون پول از چیزهای بسیار خوب، لذت ببرد؟ در درونش 

مبارزه ای در جریان بود.  زندگی ابدی را می خواست، اما هرگز نمی 
توانست تمام چیزهایی را که داشت، ببخشد!  

چرا عیسی از او خواست که چنین کار سختی را انجام دهد؟ عیسی می 
خواست به مرد نشان دهد که او گناهکار است.  او در واقع احکام خدا 

را نگاه نمی داشت.  خدا می گوید: 
" خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی نفس و تمامی 

فکر خود محبت نما و...  همسایه خود را مثل خود محبت 
نما." )متی 22: 37- 39 ( 

اما این مرد جوان، پول و چیزهایی را که صاحب بود، بیشتر از خدا و 
دیگران دوست داشت.  او مایل نبود که برای دریافت زندگی ابدی، تنها 

به عیسی اعتماد کند.  

)تصویر 6-5 را ببینید، تصویر 3c -36 ، صلیب و قبر را به تخته سیاه اضافه کنید(

آیا مایلید برای زندگی ابدی، تنها به عیسی اعتماد کنید؟ عیسی برای 
این دلیل بسیار مهم به روی زمین آمد.  او خداوند پسر است و خانه 
اش در آسمان است ، اما چون شما را دوست داشت، در شکل نوزاد 

انسان به روی زمین آمد.  او مثل من و شما زندگی کرد، اما  تمام 
احکام خدا را نگه داشت.  او هرگز گناه نکرد.  به همین دلیل است که 
تنها او می تواند نجات دهنده شما باشد.  چندی بعد از اینکه عیسی این 
مرد را مالقات کرد، بر روی صلیب کشته شد.  او به عنوان پسر بی 
گناه خدا مرد و خونش برای پرداخت بهای گناه شما ریخته شد.  کتاب 
مقدس می گوید:" لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد 
بود که حاضر شد حتی به قیمت خون فرزندش تمام گناهان 

ما را ببخشد و ما را نجات دهد."  )افسسیان 1: 7(  در نقشه 
عظیم خدا، عیسای خداوند با خواست خودش رنج کشید و مرد، تا شما 

هرگز با جدایی ابدی از خدا، مجازات گناهان تان را نپردازید.  بعد 
از این که مرد، دفن شد.  سپس دوباره زنده شد و به آسمان برگشت.  

خدا، بهایی را که عیسای خداوند برای گناهان شما پرداخت، پذیرفت.  
فقط با اعتماد کردن به عیسی می توانید زندگی ابدی را دریافت کنید. 

)تخته سیاه را بردارید(

عیسی می خواست که مرد جوان به 
گناه آلوده بودن خود توجه کند زیرا 
که محبت او به پول و دارایی هایش 

بین او و خدا ایستاده بود.  عیسی 
دستور داد " مرا پیروی کن." یعنی 
او را به سوی صلیب پیروی نماید.  
زیرا صلیب جایی است که همه چیز 
را ترک کرده و تنها به عیسی مسیح 

می اندیشیم.

اجازه دهید که بچه های پیش 
دبستانی بگویند " تنها به عیسی 

اعتماد کن" 
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مرد جوان، فقط با اعتماد کردن به عیسی می توانست زندگی ابدی را به 
دست آورد.اما او مایل به انجام این کار نبود.

)تصویر 7- 5 را ببینید.  تصویر 3c  -33 را با تصویر مرد جوان در حال دور شدن 
3c -37 تعویض کنید( 

وقتی مرد جوان کلمات عیسی را شنید، چهره اش ناراحت به نظر می 
رسید.  همانطور که شاگردان او را نگاه می کردند، برگشت و در سکوت 
دور شد.  ثروت، بیش از هر چیز دیگر، حتی بیش از زندگی ابدی برای 

او ارزش داشت.  

)تصویر8- 5 را ببینید.  تصویر3c -37 را بردارید، تصویر3c -1 را با تصویر عیسی 
3c -8 تعویض کنید.(

عیسی رو به شاگردان کرد و گفت: "برای آنانی که ثروتمند هستند 
وارد شدن به ملکوت خدا چقدر سخت است.  عبور یک شتر از 
سوراخ سوزن، آسان تر از وارد شدن یک شخص ثروتمند به 

پادشاهی خدا است."   پول و چیزهای دیگر به راحتی می توانند برای 
مردم خیلی مهم بشوند و آنها را از پیروی کردن از عیسی باز دارند.  حتی 

ممکن است مسیحیان)آنانی که عیسی را به عنوان نجات دهنده شان باور 
دارند(، توسط چیزهای اطراف شان از پیروی عیسی  باز داشته شوند.  

چه چیزی ممکنه شما را از پیروی عیسی باز دارد؟ شاید چیزهایی که 
مالک آنها هستید.  تلویزیون، کامپیوتر یا بازیهای ویدئویی می تواند وقت 

شما را پر کرده و اجازه ندهد کتاب مقدس بخوانید یا به کلیسا بروید.
صرف پول برای چیزهایی مثل بازی ها، فیلم یا موسیقی می تواند شما 

را از دادن هدیه به خدا باز دارد.  شاید مردم باعث بازداشتن شما از 
پیروی عیسی می شوند.  شما می خواهید تمام چیزهایی را که دوستان 

تان دارند داشته باشید.  شما نگرانید که در صورتی که اگر به جای اینکه 
مثل آنها )دوستان( باشید، در عوض عیسی را پیروی کنید، چه فکری در 

مورد شما می کنند.
اگر عیسی را به عنوان نجات دهنده تان قبول کرده اید، اجازه ندهید که 

چیزی یا کسی شما را از پیروی کردن از عیسی باز دارد.  باید مواظب 
باشید که او را در تمام کارهایی که انجام می دهید، در جای اول قرار 

دهید.  کتاب مقدس می گوید:" اگر شما در زندگی خود به خدا بیش 
از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه نیازهای شما 

را برآورده خواهد کرد." )متی 6: 33 (
وقتی خدا را اول قرار داده و چیزی را که می خواهد انجام می دهید، 

او شما را مطمئن خواهد ساخت که همه  نیاز های شما برای داشتن یک 
زندگی شاد و راضی را برآورده می کند.  داشتن ثروت یا چیزهای دیگر 
اشکالی ندارد، اما الزم است در قبال آنها  طرز فکر درستی داشته باشید.  

به خاطر بیاورید که همه آنها از خداوند است و او مهم تر از هر چیز 

تصویر 4- 5 از کتاب تصاویر

اجازه دهید که بچه های پیش 
دبستانی صورت های غمگینی 

به خود بگیرند.  

مرد جوان با اندوه و به آهستگی 
آنجا را ترک کرد و این کاماًل با 

از راه رسیدن هیجان انگیزش 
در تضاد بود.

تصویر 5- 5 از کتاب تصاویر 
برای بچه های پیش دبستانی 
از مثال شتر و سوزن چشم 

پوشی کنید.  بر روی کاربرد 
بحث درباره چیزهایی که ما را 
از پیروی عیسی باز می دارد 
متمرکز شوید.  شاید بچه های 

پیش دبستانی به جای چیزهایی 
که والدین شان از آنها می 

خواهند به راه های خود می 
روند، از رفتن به کلیسا شکایت 

می کنند یا پیش از غذا خوردن و 
رفتن به رختخواب دعا نمی کنند.

اصطالح سوزن به مفهوم سوزن 
خیاطی است.  عیسی از این 

مثال اغراق آمیز استفاده کرد تا 
کشمکش بزرگ برای رها کردن 
اعتماد به ثروت در مقابل اعتماد 

نمودن به عیسی را نشان دهد.  

     در صورت امکان از یک 
شتر اسباب بازی و یک سوزن 

استفاده کنید و از تعدادی از 
بچه ها بخواهید که سعی کنند 

شتر را از سوراخ سوزن عبور 
دهند.  فعالیت های عملی به بچه 

ها کمک می کند که به خاطر 
بسپارند چه چیزی را آموخته اند.  
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دیگری است.  اجازه ندهید چیزی شما را از پیروی عیسی باز دارد.

خیلی آسان است که پول یا چیزهای دیگر، خیلی با اهمیت شده و مردم، 
حتی مسیحیان را از پیروی عیسی باز دارند.  به این دلیل عیسی به 

شاگردان اش هشدار داد که برای یک شخص ثروتمند چقدر سخت است 
که ثروتش را کنار بگذارد و برای رسیدن به زندگی جاوید، فقط به 

عیسی اطمینان کند.  
اما شاگردان از سخن عیسی متعجب شدند.  آنها پرسیدند:" پس چه 

کسی می تواند نجات یابد؟" عیسی به شاگردان نگاه کرد و گفت:" 
برای انسان غیر ممکن است اما  برای خدا، نه!"

آنگاه می بایست با لبخند کلمات بعدی را ادا کرده باشد:" برای خدا 
همه چیز امکان پذیر است." 

نقطه اوج داستان
زندگی جاوید، برای کسی است که فقط به عیسی اطمینان کند.  

نتیجه
در آن روز، شاگردان یک درس مهم فرا گرفتند.  زندگی جاوید، به 

داشتن ثروت یا انجام کارهای خوب بستگی ندارد.  هر کسی می تواند 
زندگی جاوید داشته باشد، اگر تمایل دارد که فقط به مسیح اعتماد کند. 

 
)تصاویر داستان را بردارید(

دعوت
)تصویر 9- 5 را ببینید، تصویر قلب پاک 3c -38 را به تخته کوچک اضافه کنید.(

آیا مایلید که فقط به مسیح اعتماد کنید؟ شاید سعی کرده اید که زندگی 
جاوید را با کارهایی که انجام می دهید یا چیزهایی که دارید به دست 

آورید.  امروز حقیقت را شنیدید، عیسی خداوند تنها کسی است که 
قدرت بخشیدن گناهان و دادن زندگی ابدی به شما را دارد.  اگر می 
دانید که گناه کرده اید و به عیسی خداوند، کسی که روی صلیب مرد 

تا برای گناه شما بها بپردازد و دوباره زنده شد، ایمان دارید)کاماًل 
اعتماد دارید(، می توانید اطمینان داشته باشید که امروز زندگی ابدی 

را دارید.  
کتاب مقدس می گوید:" شما که به فرزند خدا ایمان دارید، 

بدانید که از هم اکنون از زندگی جاوید برخوردارید." )اول 
یوحنا5: 13( وقتی شما فقط به عیسی خداوند اعتماد کنید، او گناهان 
تان را خواهد بخشید.  او در درون تان به شما یک زندگی تازه می 

بخشد، آنگاه می توانید یقین بدانید که زندگی جاوید دارید و می توانید 
به پیروی هر روزه از مسیح بپردازد.  آیا شما برای زندگی جاوید به 

پسر خدا ایمان خواهید آورد؟
لطفاً سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید.  اگر مایلید که به 

 کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه های 
نجات یافته را نشان دهید: اجازه 

ندهید چیزی شما را از پیروی 
نمودن عیسی باز دارد.  شما 

می توانید برای آموزش از مثال 
هایی استفاده کنید که مناسب سن و 

موقعیت بچه ها می باشد.  

فریسیان فکر می کردند که خدا 
به کسانی که دوست دارد ثروت 
می بخشد.  شاید این دلیل تعجب 
شاگردان بوده باشد.  اگر ثروت 
رابطه ی شخص را با خدا پایه 

ریزی نمی کرد، آنها نمی توانستند 
تصور کنند پس چه چیز قادر به 

انجام این کار بود.

عیسی می گفت که نجات، ماورای 
توانایی و شایستگی انسان است- 

زیرا نجات تنها کار خدا می باشد.  

تصویر 6- 5 از کتاب تصاویر

با استفاده از این روش یا روش 
دیگری که آنرا موثر یافته اید 

از بچه ها دعوت کنید که عیسی 
خداوند را قبول کنند.  برای آموزش 
های بیشتر به" چگونه می توان یک 
بچه را به سوی مسیح هدایت کرد" 

مراجعه کنید.  
دعوت شخصی

با استفاده از یوحنا 5: 24 
و اصطالح فنی " ایمان آوردن 

" دعوت از بچه ها را معرفی کنید.  
از کسانی که می خواهند به عیسی 
ایمان بیاورند بخواهید که در پایان 

کالس با شما مالقات کنند.  
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عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان بیاورید، لطفاً با بلند کردن 
دست تان به من نشان دهید.  

)مکث کنید و متوجه جواب ها شوید(.  همگی می توانید چشمان تان 
را باز کنید.  آنهایی که دست شان را بلند کردند مرا )در جا و زمان 

مشخص( مالقات کنند، پس می توانم از کتاب مقدس به شما نشان دهم که 
چطور می توانید زندگی جاوید را به دست آورید.

سواالت مروری

مرد ثروتمند از عیسی چه پرسید؟  )چه کار باید بکنم که زندگی   .1
جاوید را به دست آورم.(

چند تا از احکام خدا را بگویید؟  )قتل نکنید- دزدی نکنید- دروغ   .2
نگویید- از والدین تان اطاعت کنید...(

چه کسی قادر بود که تمام احکام خدا را به طور کامل نگه دارد؟    .3
)هیچ کس، فقط عیسی مسیح(

چرا چیزهای خوبی که انجام می دهید، برای نجات شما کافی   .4
نیست؟  )به خاطر نفس گناه آلودتان(

عیسی به مرد جوان چه گفت، تا انجام دهد؟  )همه چیز را   .5
بفروش و پولش را به فقرا بده( 

مرد جوان با تمایل نداشتن به فروش دارایی خود چه چیز را   .6
نشان داد؟  )او چیزهایی را که صاحب بود بیشتر از خدا دوست 

داشت(
چرا فقط عیسی می تواند نجات دهنده شما باشد؟  )او خدای پسر   .7

است که تمام احکام خدا را نگه می دارد(
افسسیان2: 8 درباره نجات یافتن چه می گوید؟  )زیرا که محض   .8

فیض نجات یافته اید، به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه 
بخشش خداست(

اگر قرار بود شما برای گناهان تان بها بپردازید، چه اتفاقی می   .9
افتاد؟  )از خدا برای همیشه جدا می شدید(

عیسی در مورد وارد شدن مردم ثروتمند به ملکوت خدا چه   .10
گفت؟  )بسیار سخت است(

چه چیزهایی ممکن است شما را به عنوان یک مسیحی، از   .11
پیروی کردن از عیسی باز دارد؟  )تلویزیون- بازی های 

ویدئویی- خرج کردن پول زیاد برای چیزهایی که می خواهید- 
مردم و غیره...(

تنها راه دریافت زندگی ابدی  چیست؟  )اعتماد کردن به عیسی   .12
برای بخشیدن گناهان تان(

بازی مروری
نقطه ها را به هم وصل کنید.  

روی یک ورقه بزرگ کاغذ یا 
تخته ی سفید، سه ردیف نقطه 

چین رسم کنید که در هر ردیف 
چهار نقطه موجود باشد.  بین 

هر دو نقطه در حدود چهار 
سانتی متر فاصله بگذارید 

)تصویر پایین را ببینید.( برای 
هر تیم یک ماژیک با رنگ های 
متفاوت آماده کنید.  کالس را به 
دو تیم تقسیم کنید و به ترتیب از 

تیم ها سوال بپرسید.  وقتی که 
یکی از بچه ها پاسخ درست می 
دهد، می تواند با ماژیکش دو تا 

از نقطه ها را در)افقی یا عمودی 
( به هم متصل کند.  

برای هر سوالی که پاسخ داده 
می شود 500 امتیاز به آن تیم 

داده می شود.  اگر بچه بتواند با 
خطی که رسم می کند مربعی را 
کامل کند، باید مربع را با رنگ 
تیم خود پر کند و 1000 امتیاز 
برای تیم خود کسب کند.  تیمی 
که بیشترین امتیاز را کسب می 

کند برنده است.  

بازی مروری پیش دبستانی ها
" مالیات های خود را بپردازید" 
       به بچه ها پول اسباب بازی 
یا تکه های کاغذی رنگی بدهید 
تا معرف پول باشند.  وقتی که 
یکی از بچه ها سوالی ر ا به 
درستی پاسخ می دهد از او 

بپرسید که" چقدر مالیات بدهکار 
است؟" آنوقت بچه تصمیم می 

گیرد و پول را به شما می دهد.  
اگر مایلید پول را در درون جعبه 

ای با بر چسب مالیات ها قرار 
دهید.  از سواالت درس های 1- 
5 برای ادامه بازی استفاده کنید 
و بازی را تا وقتی که تمام پول 

ها جمع شود ادامه دهید.  

•      •      •      •
•      •      •      •
•      •      •      •
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زند گی عیسی مسیح 3   درس 6
1’’‘

 عیسی زکی را مالقات می کند

لوقا19: 1- 10 متن کتاب مقدس 

لوقا19: 10 "زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات  آیه حفظی 
بخشد."

بچه نجات نیافته به عیسی اعتماد خواهد کرد.  عیسی کسی است که می خواهد او را  هدف تعلیم 
بدون توجه به اینکه چه کاری کرده یا دیگران درباره او چه  فکری می کنند، نجات 

بخشد.  

عیسی مسیح خداوند آمد تا شما را از گناه نجات بخشد. تعلیم اصلی 

دیگران باید تفاوتی را در زندگی شما مشاهده کنند. تاکید برای 
نجات یافتگان

3c  -1 -4 کمک های تصویری    تصاویر 6- 1- 6 یا تصاویر43- 39 و

خطوط اصلی درس

مقدمه   .I 
مامور وصول مالیات نمی دانست که امروز چیزی اتفاق خواهد افتاد که کل زندگی اش را تغییر 

خواهد داد.

روند ماجراها   .II 
عیسی وارد شهر اریحا شد.  )19: 1 (  الف-  

زکی، رییس ناراست و ثروتمند باجگیران ، در اریحا زندگی می کرد.  )19: 2(  ب-  
زکی می خواست عیسی را ببیند ولی نمی توانست از باالی سر جمعیت او را ببیند.    پ-  

)3 :19(   
زکی به سوی درخت چناری که در آن نزدیکی وجود داشت، دوید و از آن باال رفت تا   ت-  

بتواند عیسی را در حین عبور کردن، ببیند.  )19: 4(   
عیسی به نزدیکی درخت آمد و متوقف شد، آنوقت به باال نگاه کرد و زکی را به نام   ث-  

خواند.  )19: 5(   
عیسی از زکی خواست که از باالی درخت پایین بیاید، زیرا می خواست به خانه او برود.   ج-  

)5 :19(   
زکی با عجله پایین آمد و عیسی را با شادی پذیرفت.  )19: 6(  چ-  

جمعیت شکایت کردند، زیرا عیسی می خواست مهمان یک گناهکار شود.  )19: 7(  ح-  
زکی قول داد که نصف ثروتش را به فقرا ببخشد و اگر چیزی از مردم دزدیده بود، چهار   خ-  

برابر آن مقدار را بپردازد.  )19: 8(  
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 III.  نقطه اوج داستان 
عیسی اعالم کرد که زکی گناهکار، واقعاً نجات یافته بود.  )19: 9(

نتیجه  .IV 
 عیسی ماموریتش را بر روی زمین اعالم کرد.  او آمد تا گمشده را بجوید و او را نجات دهد.  

)10 :19(

دعوت )بچه نجات نیافته(:  عیسی خداوند آمد تا شما را از گناه نجات دهد.  )رومیان 10: 13(  

تعلیم آیه حفظی

  آیه حفظی:  لوقا 19: 10 "زیرا که پسر انسان آمده است تا 
  گمشده را بجوید و نجات بخشد." 

آیا تا به حال گم شده اید؟ کسی به دنبال تان آمد تا شما را  مقدمه:  
پیدا کند؟  وقتی  شما را پیدا کردند چه احساسی داشتید؟ 

)اجازه دهید تعداد کمی از بچه ها اظهار نظر کنند.(  
کتاب مقدس می گوید، به خاطر گناه، گم شده و از خدا 

جدا گشته اید.  امروز آیه ما  در مورد کسی است که 
دنبال شما می گردد.

)این توضیح که کتاب مقدس، کالم خدا است، آنرا نشان  معرفی:  
دهید.  آیه را از روی کتاب مقدس تان بخوانید و توضیح   
دهید که چطور آن را پیدا کرده اید.  بگذارید بچه ها آیه 

را همراه شما از آیه نمایشی بخوانند.(

پسر انسان آمده است تا ....  بجوید- در کتاب  توضیح:  
مقدس، بعضی اوقات عیسی، پسر انسان نامیده می شود.  

عیسی، خدای پسر، آسمان را ترک کرد و بر روی 
زمین آمد تا به دنبال کسانی بگردد که در گناه گم شده 
اند.  گناه، همان فکر، سخن یا کاری است که خدا می 

 گوید اشتباه است.  
و نجات بخشد )آنهایی را که گم شده اند(- کتاب 

مقدس می گوید، همه، گم شده )تمایل به گناه کردن( به 
دنیا می آیند و مستحق مجازات شدن هستند.  اما عیسی، 
شما را دوست دارد و می خواهد شما را از مجازاتی که 

مستحق آن هستید، نجات دهد.   
نجات نیافتگان:  ممکنه شما همچنان در گناهان تان گم  کاربرد: 

آیه مروری پیش دبستانی ها 
متی 17: 5 را مرور کنید
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شده باقی مانده اید.  الزم است که به عیسی، کسی که بر 
روی صلیب مرد تا مجازات گناه شما را بردارد، اعتماد 

کنید.  وقتی او را می خوانید تا شما را نجات دهد، گناهان 
تان برداشته می شود و دیگر بیش از آن گم شده نخواهید 

 بود.  
نجات یافتگان:  اگر قباًل عیسی را برای نجات تان صدا 

کرده اید، آیا دیگران می توانند فرقی در طرز زندگی شما 
ببینند؟  الزم است کارهای اشتباهی که قباًل انجام می داده 

اید را متوقف کنید.  از خدا بخواهید تا به شما کمک کند که 
او را اطاعت کنید.  آن وقت دیگران می فهمند که عیسی 

تغییر ایجاد می کند.  

در جا بی حرکت شدن  تکرار:  
)اجازه دهید که یکی از بچه ها، گروه را در انجام دادن 
حرکتی، مثل دویدن در جا رهبری کند.  وقتی او فریاد 
می کند: بی حرکت، گروه در جای خودش متوقف می 
شود و آیه را بدون حرکت کردن می خوانند.  با استفاده 

از نرمشهای مختلف و انتخاب بچه متفاوتی برای رهبری 
کردن، آیه را هشت تا ده بار تکرار کنید.  همیشه آدرس 

آیه را در ابتدا و انتهای آیه تکرار کنید.(

مقدمه
درس

جلینگ، جلینگ، جلینگ.  سکه ها یکی یکی در دو قسمت روی میز 
ریخته شدند.  رئیس جمع آوری مالیات اریحا، یک قسمت را کنار گذاشت.  

، او به پول ها اشاره کرد و گفت: این پول را فردا به رم خواهم 
فرستاد.  آنوقت چشمانش روی قسمت دوم افتاد و درخشید، قسمتی که 

کمی بزرگ تر از قسمت اولی بود.  وقتی که انگشتانش را روی سکه ها 
کشید، لبخندی بر روی لبانش نقش بست.  او به خودش تبریک گفت: این 

پول، مال من است!  حقوق یک کار بسیار عالی.  او قسمت دوم 
پول را به سمت خودش کشید و سکه ها را در یک ساک پارچه ای جا کرد 
و آن را محکم بست.  سپس آماده شد که به خیابان های شهر برود، احتمااًل 

برای جمع آوری مالیات بیشتر.  امروز هم مثل روزهای دیگر به نظر 
می رسید.  اما باجگیر نمی دانست که امروز چیزی برایش اتفاق می افتد 

که تمام زندگی او را تغییر می دهد.  

روند ماجراها
خورشید صبحگاهی در اریحا باال آمد- یک شهر زیبا با درختان بلند نخل، 
درختان بسیار زیبای بلسان )حنا( و باغ های خوش بوی رز، که هوا را با 

تکرار پیش دبستانی ها
یک یا دو تکرار مناسب پنج 
درس قبلی را انتخاب کنید.  

شاید بخواهید از سکه های 
واقعی استفاده کنید تا وقتی که 

داستان زکی را می گویید مقدمه 
به شکل نمایش در بیاید.  اگر 
اجازه دهید که بچه ها سکه ها 

را لمس کنند باعث می شود که 
درس را بهتر یاد بگیرند.  بچه 

ها می توانند در شمردن سکه ها 
به شما کمک کنند.  

شما متوجه خواهید شد که اسم 
زکی در این درس تا وقتی که 

عیسی به او اشاره نمی کند 
استقاده نمی شود.  

این موضوع کمک می کند 
که بچه ها بهتر درک کنند که 

مامورین جمع آوری مالیات ها 
توسط مردم طرد شده بودند.  

مردم نام او را نمی بردند مگر 
به نحو خفت باری.  

بچه ها لذت می برند که اریحا را 
روی نقشه نصب کنند.  

Italicized phrases 
in English should 
be kept italicezed 
in Farsi, not made 

bold.
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عطرشان پر می کردند.  تقریباً هر روز کاروان های بیابانی از شهر می 
گذشتند و تجار هم، چیزهای خوش آب و رنگ زیادی می خریدند و می 

فروختند.
در این روز مشخص، می بایست هیجان  بیش از معمولی در آنجا حکم 
فرما می بود.  یک مالقات کننده خیلی مخصوص، به شهر می آمد- او 
عیسای خداوند بود!  بسیاری از مردم احتمااًل در مورد معجزاتی که او 

در جاهای دیگر کرده بود، چیزهایی شنیده بودند.  آنها به طور یقین، 
مشتاق و کنجکاو بودند که او را ببینند.  

)تصویر 1- 6 را ببینید.  تصویر زکی 3C -39 را نصب کنید(

باجگیر، خانه زیبای خود را ترک کرد و وارد خیابان های شلوغ شد.  
او احتمااًل از تراکم  مردم متنفر بود!  تمام مردم اطراف او با صدای 

بلند به هم سالم می گفتند.  اما هیچ کس به او سالم نمی کرد.  او عمیقاً 
مورد تنفر بود.  بسیاری از باجگیرها، صادق نبودند.  آنها طمعکار بوده 

و بسیار بیشتر از حد قانونی از مردم، پول می گرفتند و اضافه پول ها 
را برای خودشان نگه می داشتند.  

این باجگیر با پول هایی که از مردم دزدیده بود، خیلی ثروتمند شده بود.  
احتمااًل او بین یهودیان هیچ دوستی نداشت.  تعداد کمی از مردم به دیدن 
او می فتند، یا او را دعوت می کردند که به دیدن آنها برود.  یهودیان او 
را گناهکار تلقی می کردند، چون به آنها خیانت کرده بود و برای رومی 

های نفرت انگیز یعنی کسانی که کشورشان را اشغال کرده بودند، کار 
می کرد و در حقیقت این مرد، یک گناهکار بود.  اما فقط او گناهکار 

نیست.  

همه در این دنیا گناهکار به دنیا آمده اند و این مساله شامل شما نیز می 
شود.  گناه ، تمایِل  رفتن به راه خودتان، به جای راه خداست.  تمایل 

به گناه کردن، از اعماق درون شما نشات می گیرد.  کتاب مقدس 
می گوید:" دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض 

است، کیست که آن را بداند؟ " )ارمیا17: 9 (
هر چند ممکنه تالش کنید که کار درست را انجام دهید، اما همچنان 

یک تمایل بسیار قوی برای انجام دادن کار اشتباه را دارید.  
احتمااًل می توانید درباره کارهای گناه آلودی که انجام می دهید، فکر 
کنید.  شاید  چیزهای زشتی در مورد یا به کسی می گویید، از کیف 

مادرتان پول می دزدید یا وقتی دوستان تان کار اشتباهی می کنند، آنها 
را همراهی می کنید.  این چیزها و چیزهای اشتباه دیگری که ممکن 

است انجام دهید، نشان می دهد که شما، یک گناهکار هستید.  گناه 
شما، شما را از خدا جدا می کند.  در حقیقت جدایی ابدی از خداوند، 
در محل بسیار بدی که پر از رنج و سختی است، مجازات گناه می 

باشد.  همه مردم دنیا، گناهکار به دنیا آمده اند.

این باجگیر هم، یک گناهکار بود.  او مورد نفرت مردم بود و مردم به 
او اعتماد نداشتند.  

تا این موقع عیسی در خدمتش 
بسیاری از افراد بیمار را در شهر 

های مختلف شفا داده بود.  

او به 5000 نفر غذا داده بود 
و ایلعاذر را از مردگان برخیزانیده 
بود.  بدون شک شهرت او به اریحا 
نیز رسیره بود.  و جمعیت عظیمی 
از مردم کنجکاو را جمع کرده بود.  

تصوبر 1- 6 از کتاب تصاویر

مامورین مالیات تصمیم می گرفتند 
که هر نفر باید چقدر مالیات 

بپردازد.  این تصمیم گیری بر 
پایه ی در آمد شخص، زمینی که 
در مالکیت داشت و تعداد کسانی  
که در خانه او زندگی می کردند، 

صورت می گرفت.  مالیات ها 
اغلب منصفانه نبود.  

مامورین مالیات یهودی مورد تنفر 
مردم بودند زیرا نا راست بودند و 

مانند خیانتکارانی که برای حکومت 
رم کار می کردند به نظر می 

رسیدند.  

اگر زمان اجازه می دهد بگذارید 
بچه ها راههای دیگری که بچه های 
همسن شان گناه می کنند را پیشنهاد 

کنند.  زمان بحث به بچه ها در 
یادگیری کمک می کند.
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)تصویر2- 6 را ببینید.  تصویر جمعیت، 3C -4 را نصب کنید، تصویر 3C -39 را با 
تصویر زکی 3C -40 تعویض کنید(

احتمااًل در آن روز، او متوجه گروه بزرگی که در کنار جاده جمع شده 
بودند، شد.  به نظر می رسید که آنها هیجان زده منتظر چیزی بودند.  

چشمان شان به ورودی شهر دوخته شده بود.  او از خودش پرسید: چه 
خبره؟  

سعی کرد عجوالنه مردم را هل بدهد، اما نمی توانست جایی برود.  او 
روی نوک انگشتان پاهایش ایستاد تا امتحان کند و از باالی سر جمعیت 
ببیند، اما به خاطر اینکه به اندازه کافی بلند قد نبود، تالش او بی نتیجه 

ماند!  بعضی ها فریاد زدند:  دارد می آید!  دارد می آید!  
او هیجان ایجاد شده در اطرافش را احساس کرد.  شاید از مردی که 

کنارش بود، پرسید:  چه کسی دارد می آید؟ اما جوابی نشنید.  شاید 
از بچه ها که با هیجان با یکدیگر صحبت می کردند، شنید که:" آیا می 
توانید باور کنید؟ عیسی به شهر ما می آید!  ما او را خواهیم 

دید!  شاید معجزه ای مثل آنچه که در شهرهای دیگر انجام داده 
است، انجام دهد!  ممکن است یک شخص مریض را شفا دهد.  

آن مرد شل را در آنجا ببین- شاید عیسی کاری کند که آن مرد 
دوباره راه رود."  ممکن است باجگیر متوجه شده بود که تعداد زیادی 

از مردم کمک می کردند تا بچه ها دید بهتری داشته باشند.  
ممکنه او با خود زمزمه کرده باشد:" آهان!  آنها برای این بچه ها 
راه را باز می کنند، اما برای رییس باجگیرها این کار را نمی 

کنند!"  با نا امیدی سعی کرد، از باالی سر جمعیت ببیند اما نتوانست.  او 
خیلی قد کوتاه بود.  

)تصویر 3- 6 را ببینید.  تصویر عیسی همراه شاگردان 3C -1 -3 را نصب کنید.(

صدای جمعیت باالتر رفت.  عیسی وارد شهر شد!  شاگردانش همراه 
او می آمدند.  .  وقتی  بیماران برای دریافت تماسی شفا بخش نزدیک 

تر کشیده شدند، مردم فریاد زده و از هر طرف فشار آوردند.  مادران، 
کودکان شان را بلند کرده بودند تا عیسی آنها را برکت دهد.  صدا کر کننده 

می شد!  قلب رییس باجگیران در سینه اش به سختی می زد.  به زودی 
عیسی از اینجا عبور خواهد کرد و تنها شانس دیدن او از بین خواهد رفت.  

)تصویر 4- 6 را ببینید.  تصاویر را بردارید.  تصویر درخت و زکی در حال دویدن  
3C – 41 -42 را نصب کنید(

در حالی که به پایین خیابان نگاه می کرد، درخت بزرگ چناری با شاخه 
های گسترده و پهنی را دید.  پس عبای خود را تا باالی قوزک پایش باال 

گرفت و شروع به دویدن به سوی درخت کرد.  چه صحنه عجیبی!  رییس 
باجگیران ثروتمند در خیابان خاکی می دوید و عبایش در پشتش پرواز می 

تصویر 2- 6 از کتاب تصاویر

از بچه ها بخواهید تا نقش زکی 
را در این صحنه بازی کنند و 
بدین ترتیب وارد جریان عملی 

درس شوند.  کلمات را روی 
کارت بنویسید تا بچه ها آنها را 
بخوانند یا مادامی که داستان را 

می گویید به ایشان اجازه دهید تا 
صحنه را در سکوت بازی کنند.  
بچه های پیش دبستانی لذت می 

برند که مانند زکی بر روی نوک 
پاهای شان بایستند و فریاد بزنند " 

عیسی می آید"!  

 تصویر 3- 6 از کتاب تصاویر                 
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کرد!  
)تصویر 5- 6 را ببینید.  تصویر 3C -42 را بردارید.  تصویر زکی 3C -40 را در 

پشت درخت نصب کنید تا سرش، در باالی درخت نشان داده شود(

در حالی که یک شاخه را در چنگ داشت، نفس نفس زنان از تنه درخت 
چنار باال رفت.  خودش را روی یک ساقه محکم، جمع و جور کرد، 

سپس به جلو خم شده و از بین انبوه  برگ ها سعی می کرد که عیسی را 
ببیند.  عیسی آنجا بود!  و راهش را به سمت درخت نزدیک و نزدیک 

تر می کرد.

)تصویر 6- 6 را ببینید.  تصویر عیسی و جمعیت3C – 4 ،43 را نصب کنید(

سپس عیسی نزدیک درخت چنار آمد و زیر آن توقف کرد.  جمعیت 
منتظر شد و سکوت کرد.  شاید عیسی می خواست صحبت کند!  آنگاه 

عیسی به باال، درون درخت نگاه کرد.  او از درون سایه برگ های 
درخت، درست به صورت متعجب رییس باجگیرها، نگاه کرد.  هیچکس 

تا به حال با چنان محبت و مهربانی به او نگاه نکرده بود.  آنوقت در 
کمال تعجب، عیسی با باجگیر مورد تنفر صحبت کرد.  عیسی صدا 

زد: "زکی."  شاید با یک لبخند، ادامه داد: "عجله کن و پایین بیا، 
امروز من باید در خانه تو اقامت کنم."

زکی شوکه شد!  او مرا به اسم صدا کرد.  هیچکس تا به حال 
چنین کاری نکرده است!  و او چه گفت، باید در خانه من 

اقامت کند؟  هیچ کس تا به حال نخواسته که به خانه من بیاید، 
به خصوص یک مرد مقدس مثل او!  شاید زکی از خود پرسید که 

این مرد عجیب کیست که حتی مرا به نام میشناسد!  
عیسی، خدای پسر است.  او همه چیز را می داند.  او، نام زکی را نیز 

می دانست.  او می دانست که زکی یک باجگیر بود.  همچنین او می 
دانست که زکی به خاطر اعمال اشتباه خودش رنج می برد و دیگران 

نیز از او متنفرند.  حتی شاید زکی فکر می کرد که خدا نیز از او متنفر 
است.  اما پسر کامل خدا، عیسی، او را دوست می داشت، بدون توجه به 

اینکه او چه کاری انجام داده است.  

و خدا شما را دوست دارد، بدون توجه به این که شما چه کاری انجام 
داده اید و یا اینکه دیگران در مورد شما چه فکری می کنند.  خدا همه 

چیز را در مورد شما می داند، حتی  گناهان شما را، زیرا شما را خلق 
کرده است.  او خالق است، کسی که همه چیز یعنی پرندگان، ماهیها، 
حیوانات و مردم را آفریده است.  خدا، شما را برای خودش آفرید تا 
بتوانید او را بشناسید و او را محبت کنید.  خدا، مقدس است و هیچ 
گناهی در حضور او نمی تواند وجود داشته باشد.  اما هر چند گناه 

شما را می داند،  شما را دوست دارد.  کتاب مقدس می گوید: " زیرا 
 خدا  جهان را آنقدر محبت کرد." )یوحنا3: 16(.

دیگران ممکن است به خاطر کاری که انجام داده اید، یا ظاهر شما، 

تصویر 4- 6 از کتاب تصاویر

احتمااًل این درخت یک درخت 
انجیر بود.  شاخه ها ی درخت پایین 

بود و برگ هایی به شکل قلب و 
انجیر زیادی داشت.  

تصویر 5- 6 از کتاب تصاویر 

بچه های پیش دبستانی از وانمود 
کردن این که مانند زکی از درخت 

باال می روند لذت خواهند برد.  

اجازه دهید دو تن از بچه های پر 
جنب و جوش کالس شما صحنه 

ی بر خورد عیسی و زکی  را بازی 
کنند. 
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یا به خاطر اینکه کاری را نمی توانید انجام دهید که آنها می توانند، شما 
را طرد کنند.  اما خدا شما را طرد نمی کند.  او، شما را بدون توجه به 

چیزی، دوست دارد.

خدا، زکی را بدون توجه به کارهایی که انجام داده بود، دوست داشت.  
زکی شوکه شده بود، وقتی که عیسی زیر درخت توقف کرد و با او 

صحبت کرد.  اما او تنها کسی نبود که در آن روز متعجب شد!  جمعیت 
نیز از حرف های عیسی شوکه شدند.  عیسی با یک باجگیر صحبت می 

کرد!  و  گفت که او می خواهد وقتش را در خانه این خائن تنفر انگیز 
بگذراند!  آنها حتی فکر رفتن به خانه چنین آدم بسیار بدی را نمی کردند. 

   
) تصویر7-6 را ببینید. تصویر 3c-43  را با تصویر 3c-1 عوض کنید. 
تصویر 3c-40 را با تصویر 3c-39 را با تصویر 3c-39 تعویض كنید(

 همانطور که جمعیت بهت زده، ساکت بود، برگ های درخت چنار 
شروع به خش خش کرد.  زکی از درخت پایین آمد، تا جایی که پاهایش 

چند سانتی از زمین آویزان بود، سپس شاخه را ول کرد و در حالی که به 
عیسی نگاه می کرد، ایستاد.  زکی یک لبخند بزرگ زد- نه لبخند معمولیش 

که به خاطر حرص به پول می زد، بلکه یک لبخند از روی خوشی!  
عیسی برای او اهمیت قائل بود!  عیسی به خانه او می آمد!  همانطور که 

عیسی و زکی  به سمت خانه زکی قدم می زدند، جمعیت شکایت کردند که 
عیسی با یک مرد دوست می شود که آنها می دانند یک گناهکار بسیار بد 
است.  آنها وقتی برای زکی نداستند و به او توجهی نمی کردند، اما عیسی 

اینطور نبود.  عیسی زکی را به عنوان شخص بخصوصی دید، کسی که با 
دریافت بخشش خدا، می تواند یکباره کاماًل تغییر کند.

بدون توجه به اینکه زکی قباًل چه کاری انجام داده بود یا مردم درباره او 
چه فکری می کردند.  عیسی پسر خدا، او را در محبت دریافت کرد.

درست همینطور او، شما را در محبت می پذیرد.  در نقشه عالی او، 
خدا، پسرش عیسای خداوند را به زمین فرستاد تا زنان، پسران، دختران 

و مردان گناهکار را نجات دهد.  کمی بعد از این ماجرا، عیسی، کسی 
که بدون گناه زندگی کرد، با میل خود زندگی خود را داد تا شما را از 
گناهان تان نجات دهد.  او بر روی صلیب خونش را ریخت و مرد تا 
مجازاتی را که شما مستحق آن بودید، بردارد.  کتاب مقدس می گوید:

" او ما را به قیمت خون خود آزاد کرد و حتی گناهان مان را 
بخشید." )کولسیان1: 14 (

بعد از اینکه عیسی مرد، او را دفن کردند، سپس بعد از سه روز دوباره 
زنده شد.  او امروز در آسمان، زنده است.  شما می توانید با اعتماد 

به عیسی و کاری که بر روی صلیب انجام داد، او را صدا بزنید تا از 
گناهان تان نجات یابید.  عیسی، راه شناخت و دوست داشتن خدا را برای 
شما فراهم کرد، بدون توجه به اینکه قباًل چه چیز اشتباهی را انجام داده 
اید، یا دیگران در مورد شما چه فکری می کنند.  او، شما را در محبت 

می پذیرد.

 تصویر 6- 6 از کتاب تصاویر

بچه های پیش دبستانی  می 
توانند وانمود کنند که از درخت 

پایین می آیند.  
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و او، زکی را در محبت پذیرفت.  شاید وقتی که در خانه زکی بود، 
زکی، او را به عنوان نجات دهنده اش از گناه، پذیرفته بود.  زکی 

بخشیده شده بود.  او با ایمانش به مسیح نجات یافت و برای همیشه متعلق 
به خدا شد.  زکی چند کلمه شگفت انگیز گفت که ثابت کرد در قلبش 

تغییراتی رخ دااده است.  او به عیسی قول داد:" نصف دارایی خود 
را به فقرا می دهم.  و اگر از کسی دزدی کرده ام، چهار برابر 

چیزی را که گرفته ام، پس خواهم داد." زکی واقعاً عیسی را 
برای کمک گرفتن، دعوت کرد!  ایمانش او را از مجازات گناه نجات 

داد.  حاال مردم اریحا یک فرق واقعی در زندگی زکی خواهند دید.  

اگر شما قباًل عیسی را برای نجات تان از گناه دعوت کرده اید، 
دیگران می بایست در زندگی شما تغییرات را ببینند.  ممکنه شما، قبل 

از شناختن عیسی، کارهای گناه آلود انجام می دادید، یا از کلمات بد 
استفاده می کردید، شاید هم چیزهایی که متعلق به شما نبودند را برمی 
داشتید.  آیا هنوز هم آن کارها را انجام می دهید؟ بعضی اوقات تغییر 

یک عادت، خیلی سخت است، اما خدا می تواند به شما کمک کند.  
وقتی وسوسه می شوید که همان عملی را انجام دهید که همیشه انجام 
می دادید، صبر کنید و از خدا بخواهید که به شما در انجام  کاری که 

درست است، کمک نماید.  
کتاب مقدس می گوید: " پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت 

تازه ای است، چیزهای کهنه در گذشت، اینک همه چیز تازه 
شده است." )دوم قرنتیان 5: 17 (

یعنی در زندگی شما باید چیزهایی شروع به تغییر کردن نماید.  
دیگران باید قادر باشند که تغییر را در شما ببینند.  آنها می بایست قادر 

باشند که بگویند شما متفاوت شده اید!

مردم می توانستند بگویند که زکی متفاوت شده است.  او عیسی را 
دعوت کرد تا عیسی به او کمک کند و مردم دیدند که در زندگی او 

تغییرات شروع شده است.  اگر آنها همچنان شک داشتند که زکی واقعاً 
نجات یافته است، کلمات بعدی عیسی آنها را متقاعد کرد.  

نقطه اوج داستان
عیسی اعالم کرد که زکی گناهکار، واقعاً نجات یافته بود!

نتیجه
سپس عیسی بیشتر توضیح داد که  چرا به این زمین آمده است.  در آیه 

حفظی امروز این مساله مشهود است. )لوقا19: 10 را تکرار کنید.(
چقدر زکی خوشحال بود که عیسی آمد تا او را بجوید و نجات دهد!  

)تصاویر را بردارید(

کارت تعلیمی
کارت تعلیم با تاکید برای بچه های 
نجات یافته را نشان دهید: دیگران 

باید تغییری را در زندگی شما 
ببینند.  
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دعوت

عیسی خداوند آمد تا شما را بجوید و نجات دهد.  کتاب مقدس می 
گوید: "زیرا هرکه نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت." 

)رومیان10: 13(
با صحبت با او در دعا، در حقیقت او را دعوت می کنید.  با او موافقت 

می کنید که شما گناهکار هستید.  با تمامی قلب تان به او می گویید که 
پسر کامل خدا است، کسی که برای گناه شما مرد و دوباره زنده شد.  او 
شما را خواهد بخشید و می آید تا در شما زندگی کند.  او زندگی شما را 

متفاوت می کند، بدون توجه با اینکه چه کرده اید یا دیگران در مورد 
شما چه فکری می کنند.  به زودی دیگران قادر خواهند بود که تفاوت ها 
را در زندگی شما نیز ببینند.  آیا شما امروز عیسای خداوند را دعوت می 

کنید، تا شما را نجات دهد؟ 
لطفاً سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید.  اگر مایلید که 

امروز عیسای خداوند را دعوت کنید تا شما را از گناه نجات دهد، آیا 
با نگاه کردن به من آن را نشان می دهید؟  )مکث کنید و متوجه جواب 

ها شوید(  همگی می توانید چشمان تان را باز کنید.  اگر شما به من 
نگاه کردید و می خواهید عیسی خداوند را دعوت کنید، لطفاً مرا )مکان 

و زمان مشخص( مالقات کنید تا  بتوانم از کالم خدا نشان دهم که چطور 
می توانید نجات یابید.

سواالت مروری

شغل زکی چه بود؟  )جمع آوری مالیات برای دولت روم.(  .1
شما فکر می کنید که چرا مردم زکی را دوست نداشتند؟  )او   .2

برای دشمن شان یعنی دولت روم کار می کرد، و آنها را با گرفتن 
مالیات بیشتر فریب می داد.(

گناه چیست؟  )تمایل به رفتن به راه شخصی تان به جای راه خدا.(  .3
چرا مردم در اریحا جمع شده بودند؟  )عیسی داشت می آمد و آنها   .4

می خواستند او را ببینند.(
زکی چه کار کرد تا بتواند عیسی را ببیند؟  )او از یک درخت   .5

چنار باال رفت.(
عیسی به زکی گفت که چه می خواهد بکند؟  )آن روز می خواهد   .6

در خانه زکی اقامت کند.(
عیسی چگونه نام زکی را می دانست؟  )او همه چیز را می داند،   .7

برای این که او خدای پسر است.(
عیسی چه احساسی در مورد شما دارد، وقتی که می داند چه   .8

کارهای بدی کرده اید و مردم دیگر هم ممکن است شما را دوست 
نداشته باشند؟  )او در هر صورت شما را دوست دارد.(

چرا جمعیت از رفتن عیسی به خانه زکی شوکه شده بود؟  .9 
)زیرا همه آنها می دانستند که زکی یک گناهکار بود.(

چه اتفاقی افتاد که زندگی زکی را تغییر داد؟  .10 

با استفاده از این روش یا روشی 
که آنرا موثر تر یافته اید از بچه 
ها دعوت کنید تا عیسی خداوند 

را قبول کنند.  برای دریافت 
آموزش های بیشتر به " چگونه 

می توان یک بچه را به سوی 
مسیح هدایت کرد " مراجعه 

کنید.  

با استفاده از یوحنا 5: 24 
و اصطالح فنی " ایمان آوردن 
" دعوت از بچه ها را معرفی 

کنید.  از کسانی که می خواهند 
به عیسی ایمان بیاورند بخواهید 

که در پایان کالس با شما مالقات 
کنند.  

بازی مروری
" کارت ها را بیرون بیاورید"

هفت کارت را از وسط ببرید.  
روی یازده تا از انها امتیازاتی 
را بنویسید، روی دو تا تصویر 

سکه را نقاشی کرده  و روی 
آخری صلیب قرمزی را بکشید.  

تمامی چهارده کارت را درون 
ساکی قرار دهید.  کالس را به 
دو دسته تقسیم کنید و به ترتیب 
از ایشان سوال بپرسید.  اولین 

بچه ای که دست خود را بلند می 
کند و به درستی به سوال پاسخ 
می دهد می تواند کارتی را از 

ساک بردارد.  
او می تواند تا وقتی که مایل 

است کارت ها را بیرون بکشد 
و امتیازات را به حساب تیمش 
واریز کند.  اما اگر  کارت با 
تصویر سکه را بردارد تمام 
امتیازات را از دست خواهد 

داد.  اگر کارت صلیب قرمز 
بیرون بیاید وقتی که  می خواهد 

از کارت کشیدن دست بکشد 
امتیازاتش  دو برابر می شود.  
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)او به عیسی ایمان آورد و گناهانش بخشیده شد.(
زکی با چه کاری  نشان داد که تغییر یافته است؟   .11 

)او قول داد که نصف اموالش را به فقرا بدهد و چهار برابر 
آنچه را که دزدیده است پس بدهد.(

چه کاری می توانید بکنید که یک عادت بد را تغییر دهید تا   .12
 مردم بتوانند ببینند که زندگی شما فرق کرده است؟ 

)از خدا بخواهید که به شما کمک کند که کار درست را انجام 
دهید.(

بعد از هر دوره، امتیازات تیم 
را جمع بزنید و کارت ها را به 
ساک برگردانید.  بعد از این که 

تمام سواالت پرسیده شد، تیمی که 
بیشترین امتیازات را کسب کند 

برنده خواهد شد.  

بازی مروری پیش دبستانی ها
" درخت و برگ هایش"

تصویر تنه ی ساده ی درختی به 
همراه شاخه هایش را روی کاغذ 

بزرگی بکشید.  چندین برگ کاغذی 
ببرید و روی سطح صافی قرار 

دهید.  وقتی که بچه ای سوالی را به 
درستی پاسخ می دهد می تواند یکی 
از برگ ها را انتخاب کند.  به بچه 
اجازه دهید تا برگ را روی درخت 

بچسباند.  از سواالت مروری 
دروس1- 6 استفاده کنید تا تمامی 
برگ ها به درخت اضافه شوند.  


