sample contents page

زندگی مسیح۲
شان را مرتفع سازد ،متوجه عیسی مسیح  ،نجات دهنده شخصی که می خواهد نیازهای شش درس که بچه ها را
.می نماید
محتوا
…چطور می توان یک بچه ر ابه سوی تقدیس شدن هدایت کرد
.درس  -۱عیسی آب را به شراب تبدیل می کند
.درس  -۲نیقودیموس خبر خوش را می شنود
.درس  -۳سامریان آب زنده را می یابند
.درس  -۴عیسی پسر افسری را شفا می دهد
.درس  -۵بارتیمائوس بینایی اش را باز می یابد
.درس  -۶عیسی دختر یایروس را زنده می کند
کپی اصلی آیه های حفظی

.درس 1

عیسی آب را به شراب تبدیل می کند
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

یوحنا ۱۱ -۱ :۲

آیه حفظی
".جاودانی است

اشعیا " ۴ :62بر خداوند تا به ابد توکل نمایید ،چون که در یاه یهوه ،صخره

بچه نجات یافته به مسیح ،پسر قادر مطلق خدا به عنوان کسی که می تواند
هدف تعلیم
.مشکالتش را حل کند ،توکل می کند
تعلیم اصلی
.کند

به عیسی  ،پسر قادر مطلق خدا ،اعتماد کنید تا به شما در مشکالت تان کمک

.تاکید برای نجات نیافتگان

به عیسی  ،پسر قادر مطلق خدا اعتماد کنید تا شما را از گناهان تان نجات دهد

 C ۲کمک های تصویری

-۱ -۵

خطوط اصلی درس
 -۱مقدمه
.شهر کوچک قانا از هیجان مملو شده بود  .به زودی در آنجا یک جشن عروسی سر می گرفت
 -۲پیشرفت وقایع
)الف -عیسی ،مادرش و شاگردانش به یک عروسی در قانای جلیل دعوت شده بودند۲ -۱ :٢( .
)ب -وقتی که شراب عروسی تمام شد ،مادر عیسی درباره این مشکل با او صحبت کرد۳ :۲( .
)پ -عیسی با گفتن این که زمانش هنوز فرا نرسیده است ،مادرش را توبیخ کرد۴ :۲( .
)ت -مادر عیسی به خدمتکاران گفت که هر آنچه عیسی می خواهد ،انجام دهید۵ :۲( .
ث -عیسی به خدمتکاران گفت که شش سبوی سنگی را که در آن نزدیکی بود ،با آب پر کنند .خدمتکاران
)آنها را از آب لبریز کردند۷ -۶ :۲( .
)ج -عیسی گفت که مقداری از آب را بیرون بکشند و آن را به نزد رییس مجلس ببرند۸ :۲( .
1

)چ -خدمتکاران چنین کردند و چون رییس مجلس آن را چشید ،آب به شراب تبدیل شده بود۹ :۲( .
)ح -رییس مجلس گفت که این شراب بهتر از تمامی شراب هایی بود که پخش شده بود۲:01( .
 -۳نقطه اوج داستان
)این اولین معجزه عیسی برای نشان دادن جالل خودش به عنوان پسر قادر مطلق خدا بود ۱۱ :۲(.
 -۴نتیجه
)شاگردان به او ایمان آوردند۱۱ :۲( .
تالش (بچه نجات یافته) :آیا به عیسی  ،پسر قادر مطلق خدا ،توکل خواهید کرد تا در مشکالت تان
)به شما کمک کند؟ (اشعیا۴ :62
دعوت (بچه نجات نیافته)  :آیا به عیسی ،پسر قادر مطلق خدا اعتماد می کنید تا شما را از هر گناه
)تان نجات دهد؟ (یوحنا63 :۳
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تعلیم آیه حفظی
آیه حفظی :اشعیا ۴ :62
بر خداوند تا به ابد توکل نمایید ،چون که در یاه یهوه ،صخره جاودانی"
".است

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
رومیان  ١٣ :01را در طول این دوره از
درس ها تعلیم دهید .از تعلیم آیه درس ٣
استفاده کنید

:مقدمه
وقتی که مشکلی دارید از چه کسی درخواست کمک می نمایید؟ (والدین،
)، ...دوستان ،برادران ،خواهران
کتاب مقدس به ما می گوید که کسی وجود دارد که می توانیم همیشه به او
.اعتماد کنیم تا در مشکالت به ما کمک کند .بیایید ببینیم او چه کسی است
:معرفی
با این توضیح که کتاب مقدس کالم خداست ،آن را نشان دهید .آیه را از(
روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که چطور آن را پیدا کرده اید.
).اجازه دهید بچه ها آیه را با شما از روی آیه نمایشی بخوانند
:توضیح
بر خداوند تا به ابد توکل نمایید"  -همیشه به آنچه خدا در کالمش می گوید"،
با علم به این که خدا تمام وعده هایی را که می دهد در این جا بر روی زمین
و روزی در آسمان انجام خواهد داد ،ایمان داشته باشید و از آن اطاعت
.کنید
چونکه در یاه یهوه ،صخره جاودانی است" -یاه یهوه به معنای خدای قادر"
مطلق است .خدا قدرت دارد که هر کاری را انجام دهد! وقتی که شما با
اطاعت کردن از کالمش ،به او اعتماد می کنید ،او به شما قوت ابدی می
!دهد؛ قوتی که هرگز تمام نمی شود
:کاربرد
:نجات نیافتگان
تنها بعد از اینکه شما به عیسی به عنوان نجات دهنده تان ایمان می آورید،
.خداوند می تواند قوت شما بشود
عیسی شما را دوست دارد و بر روی صلیب مرد تا شما را از مجازات گناه
نجات دهد و به شما کمک کند تا برای خشنود کردن او زندگی کنید .امروز
.وقتی که بیشتر در این باره صحبت می کنیم ،با دقت به درس گوش کنید
:نجات یافتگان
اگر شما قبال به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده اید،
هر روزه ،در تمامی طول روز به او توکل کنید .او قادر مطلق است و در
.مشکالت تان به شما کمک خواهد کرد
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.تکرار :برای یک کلمه دست بزنید
دوبار آیه را تکرار کنید ،بعد اجازه دهید بچه ای به کالس و آیه نمایشی(
پشت کند .بچه دیگری را انتخاب کنید تا به کلمه ای از آیه نمایشی اشاره کند.
بچه ها را در تکرار کردن آیه نمایشی رهبری کنید .وقتی که به کلمه انتخاب
شده می رسند ،به جای گفتن آن کلمه ،دست بزنند .بعد بچه ای که پشت به
کالس کرده است ،کلمه را حدس می زند .دو بچه دیگر را انتخاب کنید و تا
).آنجا که وقت اجازه می دهد ،بازی را تکرار کنید

درس
مقدمه

نقابی را به بچه ها ی پیش دبستانی نشان
دهید و اجازه دهید یکی از بچه ها برای
امتحان آن را بپوشد .همچنین بچه های
پیش دبستانی از اینکه وانمود می کنند به
سوی قانا در حال پیاده روی هستند ،لذت
.خواهند برد

شهر کوچک قانا مملو از هیجان بود .به زودی در آنجا یک جشن عروسی
!بر پا می شد
خانواده های عروس و داماد می باید از هفته ها پیش تدارک این واقعه بزرگ
را دیده باشند .آنها می بایست لباس های عروسی رامی دوختند ،خانه را
.تزیین می کردند و برای غذای جشن عروسی ،تدارک می دیدند
چقدر غذا نیاز خواهند داشت؟ چه کسانی را باید دعوت می کردند؟
باالخره روز بزرگ سر رسید و آنها می خواستند که همه چیز عالی باشد.
آنها نمی دانستند که چیزی قرار بود اتفاق بیفتد که این عروسی را واقعا
!فراموش نشدنی می کرد

پیشرفت وقایع
تصویر ١ -١

اجازه دهید بچه ها ،قانا را بر روی نقشه
پیدا کنند .بچه ها از نگاه کردن به نقشه ها
لذت می برند .عیسی در ادامه تعمیدش
توسط یحیی و همچنین وسوسه اش توسط
شیطان ،به بیت عنیا رفت و در آنجا شش
شاگرد اولش ( آندریاس ،یوحنا ،پطرس،
یعقوب ،فیلیپ و نتنائیل ) را خواند تا او
را پیروی کنند .این واقعه در حدود سه
روز بعد از این که عیسی نتنائیل را خواند،
.اتفاق افتاد
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 ۲را نصب  Cتصویر  ۱ -۱را ببینید .تصویر عیسی و شاگردان(-۱ -۲ ،
).کنید
کتاب مقدس می گوید که عیسی و شاگردانش به عروسی دعوت شده بودند.
مادر عیسی ،مریم نیز به آنجا می آمد .شاید عروس یا داماد از اقوام خانواده
عیسی بودند .کتاب مقدس در این جا به پدر زمینی عیسی ،یوسف اشاره نمی
.کند .شاید او زنده نبود
عیسی و شاگردانش در امتداد جاده خاکی به سوی شهر قانا پیاده روی می
کردند .این مردان در چند روز گذشته شاگردان عیسی شده بودند .شاید وقتی
عیسی به وسیله یحیی تعمید گرفت ،تعدادی از آنها در نزدیکی رود اردن
بودند .شاید آنها آن صدا را شنیدند که از آسمان گفت" :این است پسر حبیب
".من که از او خشنودم
شاید آنها به یاد بیاورند که یحیی گفت ،عیسی بره خداست که گناه جهان را
بر می دارد .تنها عیسی ،پسر قادر مطلق خدا ،می توانست شاگردانش را از
.گناهان شان نجات دهد

تنها عیسی ،پسر قادر مطلق خدا می تواند شما را از گناه نجات دهد .شما با
تمایل به گناه کردن -یعنی رفتن به راه های خودتان به جای راه خد ا ،به دنیا
آمدید .کتاب مقدس می فرماید" :کسی عادل نیست ،یکی هم نی" ( رومیان:۳
)01
حتی یک نفر نیز در دنیا وجود ندارد که مانند خدا ،عالی ( بدون گناه ) باشد.
به این دلیل است که شما کارهای گناه آلودی را مانند خودخواه و نا مهربان
بودن یا دروغ گفتن برای بدست آوردن چیزی ،انجام می دهید و احکام خدا
را به این طریق می شکنید .خدا می گوید شما مستحق مجازات برای گناهان
تان هستید و این مجازات ،جدایی ابدی از خدا در یک مکان بسیار بد تاریک،
.به نام چهنم است
اما خدا شما را دوست دارد! عیسی خداوند  ،پسر خدا ،یعنی آفریننده جهان و
هر آنچه در آن است ،شما را با قدرتش آفرید .او می خواهد که شما روزی با
او در آسمان زندگی کنید ،پس او راهی را فراهم ساخت تا توسط آن گناهان
تان بخشیده شود .او در یک بدن انسانی بر روی زمین امد .او از همه نظر
.شبیه ما بود ،جز این که او خدا بود و هرگز گناه نکرد
وقتی که او رشد کرد و به مردی تبدیل شد ،مردان شریر به او ایمان نیاوردند
و او را به یک صلیب میخکوب کردند .وقتی که عیسی رنج کشید ،خونش
ریخت و بر روی صلیب مرد ،خدا پسرش را به خاطر گناه شما مجازات
می کرد .کتاب مقدس می گوید که عیسی "ما را محبت می نماید و ما را از
) گناهان مان به خون خود شست" ( .مکاشفه۵ :۱
بعد از اینکه عیسی مرد ،دفن شد .سه روز بعد عیسی به وسیله قدرت عظیم
خدا دوباره زنده شد .شما نیاز دارید که به او به عنوان نجات دهنده تان
اعتماد کنید تا بتوانید بخشیده شوید .تنها عیسی ،پسر قادر مطلق خدا می تواند
.شما را نیز از مجازات گناهان تان نجات دهد
تنها عیسی ،پسر قادر مطلق خدا  ،می توانست شاگردانش را از گناه شان
نجات دهد .درحالی که آنها در امتداد جاده به طرف قانا پیاده روی می
کردند ،از این موضوع که شاگردان عیسی بودند ،خوشحال بودند .باالخره
.آنها به خانه ای که جشن عروسی در آن برگزار می شد ،رسیدند
جشن های عروسی در آن زمان با عروسی های ما بسیار متفاوت بود.
درحالی که عروس به خانه داماد برده می شد ،مردم در خیابان ها می
.ایستادند و جشن در خانه داماد برگزار می شد
بسیاری از دوستان و همسایگان دعوت می شدند و اغلب مهمانی برای چند
.روز طول می کشید
تصویر  ۱ -۲را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر خدمتکاران و مهمانان(
) ۲.را نصب کنید  Cعروسی-۳ -۴ ،
وقتی که مهمانان رسیدند ،در کنار جند کوزه سنگی آب نزدیک در ورودی
خانه توقف کردند .چون جاده خاکی بود و مردم کفش های بدون رویه می

تصویر 2-1

از آنجا که این درس بر رشد مسیحی
متمرکز است ،پیغام نجات آن خالصه
شده است .شما می توانید تاکید بر معرفی
انجیل را در زمان دیگری از ساعت کالس
.انجام دهید

تصویر 3-1

اجازه دهید بچه های پیش دبستانی وانمود
کنند که دست ها و پاهای شان را می
.شویند
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اجازه دهید که بچه ها آب میوه و کیک
بخورند .بچه ها ی پیش دبستانی و بچه
های بزرگ تر از این فعالیت لذت خواهند
.برد

پوشیدند ،پاهای شان به سرعت کثیف می شد .خدمتکاران از کوزه ها آب
کشیدند تا مهمانان پیش از داخل شدن به خانه ،دست ها و پاهای شان را
.بشویند
).تصاویر را بردارید(

اغلب از شراب به جای آب استفاده می شد
( هنوز هم در بسیاری از کشورها متداول
است ) ،زیرا که آب آشامیدنی ناپاک و
کثیف بود .بسیاری از مفسران عقیده دارند
که آن زمان شراب با آب زیادی رقیق می
شد و سپس به جای آب مورد استفاده قرار
می گرفت .اجازه ندهید که این موضوع
حواس بچه ها را از موضوع اصلی ،یعنی
جالل خدا ی پسر در معجزه اولش پرت
.نماید

تصویر4-1

وقتی که عیسی مریم را به نام " زن"
خواند ،به او بی احترامی نکرد .وقتی که
عیسی بر روی صلیب بود ،نیز این کلمه
را به کار برد تا یوحنا را متعهد به مراقبت
از مریم نماید ( .یوحنا ) 62 :91شاید
مریم توقع یک معجزه و آشکار شدن کامل
جالل عیسی را داشت .اما عیسی به مریم
یادآوری کرد که اختیار او در دست مریم
نبود و او نمی توانست به عیسی دستور
بدهد .عیسی با زمان بندی الهی کار می
.کرد و تنها اراده پدر را به جا می آورد

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
نشان دهید :به عیسی  ،پسر قادر مطلق خدا
اعتماد کن ،تا در مشکالتت به تو کمک
.نماید
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هیجان در داخل خانه زیادتر می شد! وقتی که سینی های چند طبقه با
غذاهای مخصوص از یک شخص به شخص دیگری داده می شد ،احتماال
موسیقی شادی هم نواخته می شد .پیاله ها از شراب کوزه های بزرگ پر
می شدند .وقتی که افراد دیگر آمدند و جمعیت زیادتر شد ،خدمتکاران
مشغول پذیرایی و پر کردن سینی ها و کوزه ها بودند .شاید وقتی که یکی
از خدمتکاران آمد تا دوباره کوزه خود را پر کند ،به او گفته شد " :متاسفم،
شراب تمام شد ".شراب تمام شده بود و این شرمساری بزرگی بود .شاید
.خدمتکاران با یکدیگر زمزمه کردند که شراب تمام شده است
مریم مادر عیسی خداوند به نحوی شنید که شراب تمام شده است .مریم می
.خواست که کمک کند
"شاید او از خود پرسید" :چه کاری می توانم انجام بدهم؟
احتماال او نمی توانست کاری بکند ،اما یقینا عیسی می توانست .او پسر خدا
!بود .او هر کاری می توانست بکند
) ۲.را نصب کنید  Cتصویر 3-1را ببینید .تصویر مریم و عیسی(-۱ -۵ ،
".مریم به سوی پسرش دوید و گفت" :عیسی ،شراب تمام شده است
جوابی که عیسی خداوند به مادرش داد ممکن است به نظر شما عجیب باشد.
او گفت" :ای زن ،مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است".
عیسی نسبت به مادرش بی ادب یا نامهربان نبود .او به مریم یادآوری کرد
که تنها پسر او نیست -او پسر قادر مطلق خدا است! او به زمین آمده بود تا
.اراده خدای پدر را در زمان عالی خدا انجام دهد
آیا تا به حال سعی کرده اید که به عیسی خداوند بگویید چه کاری انجام دهد؟
بعضی وقت ها مسیحیان (کسانی که عیسی را به عنوان نجات دهنده شان می
شناسند) این کار را انجام می دهند .شاید شما مشکلی دارید و فکر می کنید
.که می دانید خداوند باید چه کاری در رابطه با آن انجام دهد
برای مثال شاید معلم مدرسه تان ،یک فرد مسیحی نیست و چیزهایی می
گوید که مخالف تعلیمات کتاب مقدس است .شاید شما وسوسه شده اید که دعا
کنید " :خداوندا معلم دیگری به من بده ".یا شاید والدین شما می خواهند که
همه خانواده تان به شهر دیگری نقل مکان کنید و شما نمی خواهید همراه آنها
".بروید ،پس دعا می کنید" :خداوندا اجازه نده کسی خانه ما را بخرد

درست است که خدا می خواهد که شما درباره مشکالت تان با او صحبت
کنید ،اما شما باید به یاد داشته باشید که تنها خدا بهترین راه حل برای مشکل
شما را می داند .شاید خدا مشکالت شما را به آن نحوی که شما می خواهید،
حل نکند .چون او یک نقشه عالی برای عملی کردن در زندگی شما دارد.
کتاب مقدس می فرماید" :و اما خدا ،طریق او کامل است( ".مزمور :81
)03
خدا راهی را که برای شما بهترین است ،می داند و او نقشه اش را در زمان
مناسب به پیش خواهد برد .اگر شما مسیحی هستید ،به عیسی پسر قادر
مطلق خدا توکل کنید تا در مشکالت تان به شما کمک کند .اما به او نگویید
.که چه کاری برای شما انجام دهد
عیسی به مادرش یادآوری می کرد که او بر روی زمین آمده بود تا اراده
.خدای پدر را در زمان عالی خدا انجام دهد
).تصاویر را بردارید(
مریم به خدمتکاران رو کرد و گفت " :هر چه به شما گوید ،بکنید ".احتماال
خدمتکاران از دستور مریم متعجب شدند .شاید آنها عیسی را به عنوان مرد
جوانی که در ناصره بزرگ شده بود ،می شناختند .چون ناصره زیاد از قانا
.دور نبود ،اما آنها نمی دانستند که او حقیقتا چه کسی بود
،تصویر  ۱ -۴را ببینید .تصویر عیسی ،شاگردان و خدمتکاران(
) ۲.را نصب کنید -۱ -۳ C
وقتی عیسی به خدمتکاران آموزش داد که شش سبوی بزرگ سنگی نزدیک
در ورودی را از آب پر کنند ،آنها می بایستی متعجب شده باشند .شاید ایشان
از خود پرسیدند که چرا حاال باید سبوها را با آب پر کنیم؟ همه مهمانان که
!دست و پای شان را شستند .االن شراب مورد نیاز است ،نه آب
هر چند که آنها منظور عیسی را نفهمیدند ،ولی آنچه که عیسی خواست را
انجام دادند و کوزه ها را تا لبه شان پر کردند .احتماال هر کدام از کوزه ها
در حدود  001لیتر آب را در خود جای می داد ،پس از آب زیادی برای
پر کردن آنها استفاده شد! وقتی که تمامی شش کوزه پر شد ،عیسی به
" .خدمتکاران گفت" :االن بردارید و به نزد رییس مجلس ببرید
خدمتکاران باید از دستورات عیسی متعجب شده باشند .اما وقتی شروع
به پر کردن سبوی شان از آب کوزه ها نمودند ،آنچه را که می دیدند ،نمی
توانستند باور کنند .این آب نبود که به درون سبوی شان ریخته می شد ،بلکه
!شراب ناب قرمز
این یک معجزه بود! چطور عیسی می توانست این کار را انجام دهد؟
عیسی پسر قادر مطلق خداست و انجام هیچ )(.اجازه دهید پاسخ داده شود

آموزش مریم به خدمتکاران حاکی از
ایمان او به عیسی می باشد .بچه ها از
بازی نمایشی این صحنه و صحنه بعدی
لذت خواهند برد .چند نفر از بچه ها که
می توانند نقش مریم ،خدمتکاران ،عیسی
و شاگردان را بازی کنند ،را انتخاب کنید.
مکالمات را روی کارت ها بنویسید تا بچه
.ها آنها را بخوانند

تصویر 5-1

جالب است که عیسی تصمیم گرفت تا از
این کوزه های شستشو برای معجزه اش
استفاده کند .رسم شستشو با آب به وسیله
قوانین یهود پایه گذاری شده بود ،اما عیسی
آمده بود تا راه جدیدی را نشان دهد و عهد
.جدیدی را به واسطه خون خود بنیان نهد
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کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته
را نشان دهید .اگر بچه های بزرگ تری
در کالس شما وجود دارند ،می توانید در
مورد این موضوع که چرا خدا بعضی
اوقات انتخاب می کند که مشکلی را به
طریقی متفاوت از آنچه ما توقع داریم حل
.کند ،بحث نمایید
اجازه دهید بچه ها به چند دلیل این مطلب
بیاندیشند .بچه ها نیاز دارند که درباره
.حقایقی که می آموزند ،بحث کنند

کاری برای او مشکل نیست! عیسی می تواند برای حل هر مشکلی کمک
.کند
اگر شما مسیحی هستید به عیسی پسر قادر مطلق خدا اعتماد کنید تا در
مشکالت تان به شما کمک کند .او بر همه چیز ،همه کس و همه موقعیت
ها تسلط دارد .اما به یاد آورید که او نقشه ای هم برای زندگی شما دارد.
شاید او انتخاب کند که مشکالت تان را به روشی که شما فکر می کنید باید
انجام دهد ،حل نکند .وقتی که یک معلم سخت گیر دارید به جای اینکه دعا
کنید که خدا معلم جدیدی به شما دهد ،فقط مشکل تان را به خدا بگویید .شاید
اوانتخاب کند که معلم جدیدی به شما بدهد ،یا شاید او این را انتخاب کند به
شما یاد دهد که صبر و جرات داشته باشید .به جای اینکه دعا کنید کسی خانه
شما را نخرد تا خانواد ه تان نقل مکان نکند ،به خدا بگویید که چه احساسی
درباره نقل مکان کردن دارید .شاید او انتخاب کند که خانواده تان را در
جایی که هستند نگاه دارد یا این که اجازه دهد خانواده تان نقل مکان کنند
و به شما یاد بدهد تا در یک موقعیت جدید به او اعتماد کنید .حتی شاید او
دوستان مخصوصی برای شما داشته باشد تا در محیط جدیدتان با آنها مالقات
کنید .خدا می خواهد که مشکالت تان را به نزد او ببرید و به او بگویید که
چه احساسی دارید .آنوقت می خواهد که شما به او اعتماد کنید تا آنچه را که
برای شما بهترین است ،انجام دهد .خدا به اندازه کافی قدرتمند است تا هر
!کاری را انجام دهد
همچنین او آنقدر حکیم است که کار اشتباهی انجام نمی دهد واو آنقدر زیاد
شما را دوست دارد که هرگز اجازه نمی دهد چیزی که برای خیریت شما
.نیست ،وارد زندگی تان شود
امروز آیه حفظی ما می گوید( :اشعیا  ۴ :62را تکرار کنید ).یهوه به معنی
خدای قادر مطلق است .شما می توانید به عیسی پسر قادر مطلق خدا اعتماد
.کنید تا در مشکالت تان به شما کمک کند
عیسی می تواند در حل هر مشکلی کمک کند  .او حتی می تواند آب را به
شراب تبدیل کند! عیسی معجزه ای انجام داد تا مشکل مربوط به عروسی
.شهر قانا را حل کند
)  ۲.را بردارید  Cتصویر  ۱ -۵را ببینید .تصویر ( -۳
وقتی که رییس برگزاری جشن عروسی شراب را امتحان کرد ،بسیار دلشاد
گشت .او از معجزه ای که به تازه گی در آنجا اتفاق افتاده بود ،آگاه نبود .او
با عجله به نزد داماد رفت و به او گفت " :هر کس شراب خوب را اول می
آورد و چون اهل مجلس مست شدند ،بدتر از آن را .لیکن تو شراب خوب
"!را تا حال نگاه داشتی
جرا عیسی این معجزه را انجام داد؟ آیا او این کار را کرد تا مهمانان را در
جشن عروسی تحت تاثیر قرار دهد؟ نه .کتاب مقدس به ما می گوید که چرا
.عیسی این کار را کرد
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نقطه اوج داستان

این اولین معجزه عیسی برای نشان دادن جالل خودش به عنوان پسر قادر
!مطلق خدا بود

نتیجه
خدمتکارانی که دیدند آب به شراب تبدیل شد ،نمی بایست هرگز آن روز
را فراموش کرده باشند! اما این معجزه مفهوم بسیار بیشتری برای شاگردان
عیسی داشت .آنها چیزی را دیدند که تنها خدا می توانست انجام دهد .کتاب
.مقدس می گوید که ایشان به عیسی ایمان آوردند .آنها به او اعتماد کردند

تصویر 6-1

).تصاویر را بردارید(

تالش
اگر شما مسیحی هستید ،آیا به او اعتماد خواهید کرد؟ آیا به عیسی ،پسر
قادر مطلق خدا اعتماد خواهید کرد تا به شما در مشکالت تان کمک کند؟
وقتی که در این هفته با مشکلی روبه رو می شوید ،در باره آن با خدا صحبت
کنید .سعی نکنید که به او بگویید چه کاری انجام دهد ،تنها مشکل را بگویید
و اینکه چه احساسی دارید .از او به خاطر نقشه عالی اش برای زندگی تان
تشکر کنید .از او تشکر کنید که شما را دوست دارد و به او اعتماد کنید تا به
روشی که او می داند برای شما بهترین است ،به شما کمک کند .آیه حفظی
ما چه می گوید؟ (اشعیا  ۴ :62را با هم تکرار کنید ).شاید درست همین حاال
شما با مشکلی روبه رو هستید و نیاز دارید که درباره آن با خدا صحبت کنید.
بیایید تا لحظه ای در سکوت دعا کنیم .اگر با هیچ مشکلی روبه رو نیستید،
می توانید برای شخصی که مشکلی دارد ،دعا کنید( .زمانی را برای دعا
در سکوت اختصاص دهید ).در مورد موقعیتی که برای آن دعا کردید ،به
خدا اعتماد کنید .هفته آینده می توانید با ما در میان بگذارید که خدا چطور
.به شما کمک کرد

کارت تعلیم
کارت با تاکید تعلیم برای بچه نجات نیافته
.را نشان دهید

دعوت
شاید شما مسیحی نیستید .شاید شما هرگز به عیسی خداوند به عنوان نجات
دهنده تان اعتماد نکرده اید .امروز فهمیدید که عیسی حقیقتا کیست! او پسر
قادر مطلق خدا است .او قبال بزرگ ترین مشکلی که شما داشته اید را حل
کرده است! او کسی است که برای شما مرد و دوباره زنده شد تا گناهان تان
.بتواند ،بخشیده شود

با استفاده از این روش یا روش دیگری
که موثر یافته اید ،از بچه ها دعوت کنید
تا عیسی را قبول کنند .برای آموزش های
بیشتر به " چگونه می توان یک بچه را به
.سوی مسیح هدایت کرد " ،مراجعه کنید
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دعوت از پیش دبستانی ها
از رومیان  01:31و اصطالح " بخوان "
.استفاده نمایید

بازی مروری
در محدوده محل بازی با استفاده از طناب
یا چسب نواری ،شبکه ای مانند تصویر
پایین بر روی کف زمین ایجاد کنید .کالس
را به دو گروه الف و ب تقسیم کنید و
اجازه دهید که تیم ها به ترتیب به سواالت
پاسخ دهند  .وقتی که بچه ای سوالی را به
درستی پاسخ می دهد ،می تواند در یکی
از مربع ها بایستد .اولین تیمی که سه
عضوش در یک ردیف افقی ،عمودی یا
.ضربدری قرار گیرند ،برنده است

اگر مایل هستید می توانید این بازی را
روی یک مقوای بزرگ انجام دهید و از
یک ماژیک برای ایجاد شبکه بر روی
.مقوا استفاده کنید
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کتاب مقدس می فرماید" :آنکه به پسر ایمان آورده باشد ،حیات جاودانی
) دارد" ( یوحنا 63 :۳
آیا از گناهان تان توبه می کنید و به عیسی خداوند به عنوان پسر خدا ،تنها
کسی که می تواند گناه تان را ببخشد ایمان می آورید؟ اگر این کار را انجام
دهید ،خدا وعده می دهد که شما بخشیده خواهید شد و روزی در آسمان
زندگی جاودانی خواهید داشت .خدا شما را از درون تغییر می دهد و به شما
یک "اراده" جدید برای خشنود کردن خدا می دهد .لطفا سرهای تان را خم
کنید و چشمان تان ر ا ببندید .اگر مایلید امروز به عیسی خداوند به عنوان
نجات دهند ه تان ایمان آورید ،لطفا با نگاه کردن به من ،این مطلب را به من
).نشان دهید( .متوجه جواب ها شوید
همگی شما می توانید چشمان تان را باز کنید .اگر به من نگاه کردید تا نشان
دهید که می خواهید به عیسی خداوند ایمان بیاورید ،لطفا مرا (در یک مکان
و زمان مشخص) مالقات کنید تا بتوانم از روی کالم خدا به شما نشان دهم
.که چطور می توانید زندگی جاودانی داشته باشید

سواالت مروری
) .١نام شهری که عروسی در آنجا واقع شد چه بود؟ (قانا
 .٢فرق یک عروسی در زمان عیسی با عروسی های امروزی چه بود؟
(مردم در خیابان ها اجتماع می کردند و در خانه ی داماد برای چند روز
).جشن و شادی بر پا بود
 .٣وقتی که مهمانان به محل جشن عروسی رسیدند چه کردند؟ (دست و پای
).شان را با آب کوزه های بزرگ شستند
) .٤چه کسی به عیسی گفت که شراب تمام شد؟ (مادرش ،مریم
 .۵وقتی عیسی گفت که وقت او هنوز نیامده است ،چه منظوری داشت؟ (او
به مریم یادآوری می کرد که او آمده تا اراده خدا را در زمان عالی او انجام
).دهد
 .۶عیسی به خدمتکاران گفت که چه کاری انجام بدهند؟ (شش کوزه بزرگ
).سنگی را از آب پر کنند و مقداری از آن را برای رییس محلس ببرند
 .۷چرا عیسی آب را به شراب تبدیل کرد؟ (تا جالل خودش را به عنوان
).پسر قادر مطلق خدا نشان دهد
 .۸وقتی شاگردان معجزه عیسی را دیدند ،چه کردند؟ (آنها به عیسی ایمان
).آوردند
 .۹چرا بعضی اوقات خدا انتخاب می کند تا مشکالت تان را به روشی که
شما می خواهید ،حل نکند؟ (او یک نقشه عالی دارد که در زندگی شما به
).پیش می برد
 .01در طول این هفته اگر با مشکلی برخورد کردید ،چه کاری باید انجام
دهید؟ (با خدا درباره آن مشکل صحبت کنید ،از او تشکر کنید که نقشه عالی
برای شما دارد و شما را دوست دارد ،بعد به او اعتماد کنید تا به بهترین
.،روش به شما کمک کند

 .١١عیسی چطور بزرگ ترین مشکل شما ،یعنی مشکل گناه را حل کرد؟ (او
).بر روی صلیب مرد و دوباره زنده شد تا گناهان تان بتواند بخشیده شود
 .21کتاب مقدس می گوید که اگر شما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده
تان توکل کنید ،چه چیزی را دریافت می کنید؟ (بخشش گناهان و روزی
)زندگی جاودانی در آسمان

سواالت مروری برای پیش دبستانی ها
) .١چه کسی در عروسی به عیسی گفت که شراب تمام شد؟ (مادرش ،مریم
 .٢وقتی که شراب تمام شد ،عیسی به خدمتکاران گفت که چه کاری انجام
).بدهند؟ (شش کوزه بزرگ سنگی را با آب پر کنند
) .٣.عیسی با آب داخل کوزه ها چه کرد؟ (آن را به شراب تبدیل کرد
) .٤چه کسی می تواند در حل مشکالت تان به شما کمک کند؟ (عیسی

بازی مروری پیش دبستانی ها
شبکه ای به شکل باال روی یک مقوا یا
روی یک تخته سیاه یا سفید بکشید .ده
کاغذ رنگی تهیه کنید که در دو دسته پنج
تایی با دو رنگ متفاوت باشند .اجازه دهید
یکی از بچه ها به سوالی پاسخ دهد و یکی
از کاغذ های رنگی را روی مربعی قرار
دهد .بچه بعدی که سوال را به درستی
پاسخ می دهد ،از کاغذ رنگی با رنگ
متفاوت استفاده می کند .بچه ها از این
.بازی لذت می برند
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درس ٢

نیقودیموس خبر خوش را می شنود
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

یوحنا 24-83 :91 ، 12-١ :٣

آیه حفظی
".دید

یوحنا  ...." ٣:٣اگر کسی از سر نو مولود نشود ،ملکوت خدا را نمی تواند

هدف تعلیم
.شد
.تعلیم اصلی

بچه نجات نیافته با اعتماد کردن به عیسی مسیح خداوند ،دوباره متولد خواهد
شما باید دوباره متولد شوید تا گناهان تان بخشیده شود

.تاکید برای نجات یافتگان از خدا تشکر کنید که شخص جدیدی در مسیح هستید
۶-١٣ –C ٢

کمک های تصویری

خطوط اصلی درس
 .١مقدمه
.وقتی که نیقودیموس در خیابان های پر از سایه اورشلیم راه میرفت ،شب تاریک و ساکت بود
 .٢پیشرفت وقایع
)الف .نیقودیموس یکی از رهبران دینی ،در شب به دیدن عیسی رفت٢-١ :٣( .
)ب .نیقودیموس گفت که معجزات عیسی نشان می داد که او معلم بزرگی از طرف خدا بود٢ :٣( .
)پ .عیسی پاسخ داد که هیچ کس نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند ،مگر این که دوباره متولد شود٣:٣( .
)ت .نیقودیموس پرسید که چطور یک انسان می تواند دوباره متولد شود٤ :٣( .
ث .عیسی به نیقودیموس گفت که به خاطر حرف هایی که او زد متعجب نشود ،لیکن نیقودیموس همچنان
)سر در گم بود و پرسید چگونه این چیزها می تواند اتفاق بیفتد؟ (۹ -۵ :٣
.ج .عیسی نیقودیموس را سرزنش کرد که اگر چه او معلم شریعت بود ،اما این چیزها را نمی دانست
)(01 :٣
13

چ .عیسی توضیح داد که چطور درست همانگونه که موسی مار برنزی
.را در بیابان بلند کرد ،پسر انسان نیز باید بلند کرده شود
)(51 – ١١ :٣
ح .عیسی برای اینکه عقاید غلط نیقودیموس را درباره خدا تصحیح کند
)به او درباره محبت خدا نسبت به تمام جهان سخن گفت51 -١١ :٣( .
 .٣نقطه ی اوج داستان
!نیقودیموس پیرو عیسی مسیح خداوند شد
 .٤نتیجه
بعد از مصلوب شدن عیسی  ،نیقودیموس عطر و ادویه برداشت و
)کمک کرد تا جسد عیسی دفن شود42 -83 :91( .
دعوت (بچه نجات نیافته) :شما باید دوباره متولد شوید تا گناهان تان
)بخشیده شود( .یوحنا 61 :٣
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تعلیم آیه حفظی
آیه حفظی  :یوحنا ٣ :٣
".اگر کسی از سر نو مولود نشود ،ملکوت خدا را نمی تواند دید "....
:مقدمه
)شما چه وقت تولدتان را جشن می گیرید؟ (در روز تولدتان
آیا می دانستید که می توانید دوباره متولد شوید و جشن تولد دومی نیز داشته
.باشید؟ آیه کتاب مقدسی ما در این باره صحبت می کند

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
.رومیان  31 :01را مرور کنید
همچنین می توانید اجازه دهید که یکی از
بچه ها ،تصویر یک کیک تولد را باال
بگیرد و بقیه بچه ها سرود تولد ت مبارک
را بخوانند! دوباره متولد شدن ،یعنی
نجات .چند نفر از شما تولد دوباره دارید؟

:معرفی
کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست ،نشان دهید .آیه را از(
روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که چطور آن را یافته اید .اجازه
).دهید بچه ها آیه را از روی آیه نمایشی با شما بخوانند
:توضیح
اگر کسی از سر نو متولد نشود" – شما یک بار مانند نوزادی به دنیا آمدید".
برای اینکه گناه تان بخشیده شود ،نیاز دارید که با اعتماد کردن به عیسی
مسیح به عنوان نجات دهنده تان ،برای بار دوم متولد شوید .وقتی که این کار
را انجام می دهید ،روح قدوس خدا می آید تا درون شما زندگی کند و شما
.شخص جدیدی در مسیح می شوید .شما یک زندگی ابدی خواهید داشت
ملکوت خدا را نمی تواند دید" – شما قادر نخواهید بود که روزی به آسمان"
.بروید ،مگر این که دوباره متولد شوید
:کاربرد
نجات نیافتگان :خبر خوش این است که شما حتی امروز نیز می توانید دوباره
!متولد شوید
اگر هرگز به عیسی به عنوان نجات دهنده تان اعتماد نکرده اید ،با دقت در
.طول درس گوش کنید تا بفهمید چطور این کار را انجام دهید
نجات یافتگان :اگر قبال به عیسی به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده اید،
شما دوباره متولد شده اید! آیا اخیرا از خدا تشکر کرده اید که شما را شخص
جدیدی در مسیح ساخته است؟
:تکرار
هر یک از این عبارات را روی کارتی بنویسید :چشمک بزنید ،سرتان را(
لمس کنید ،آرنج تان را خم کنید  ،در جا راه بروید ،به آرامی بچرخید ،در
یک جا بایستید ،شکم تان را بمالید ،باال و پایین بپرید .کارت ها را مانند

از فعالیت تکرار لذت ببرید ،ولی مواظب
.باشد که به کالم خدا احترام بگذارید
تکرار برای پیش دبستانی ها
" آیه و اشاره "
با استفاده از اشارات ،آیه را تکرار کنید:
برای نشان دادن رومیان ( 31 :01دست
های تان را باز کنید تا کتاب مقدس را
نشان دهید) ،برای "هر که" ( به بچه ها
اشاره کنید ) " ،نام خداوند را " ( به باال
اشاره کنید) "،بخواند" ( دست ها را در
حالت دعا به هم بچسبانید و سرتان را پایین
بیاورید) " ،نجات خواهد یافت"( دست ها
را به دور سینه خود بگیرید) ،رومیان:01
 ( 31دستها یتان را باز کنید تا کتاب مقدس
) .را نشان دهید
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بادبزن در دست تان بگیرید و اجازه دهید یکی از بچه ها کار تی را بردارد.
آنوقت در حالی که کالس آیه را تکرار می کند ،آن بچه کاری را انجام می
دهد که روی کارت نوشته شده است .بازی را ادامه دهید تا وقتی که تمام
).کارت ها کشیده شود
تصویر1-2

برای این که مکالمه عیسی و نیقودیموس
را جالب تر کنید ،مقدمه را با تغییر صدای
تان تعریف کنید .می توانید اجازه دهید که
بچه ها در طول درس صحنه های آن را به
.شکل نمایشی بازی کنند

اجازه دهید که بچه ها گفتن اسم نیقودیموس
را با شما تمرین کنند .بچه ها از تمرین
گفتن اسامی و کلمات کلیدی بهره خواهند
.برد

تصویر ٢ -٢
بچه ها از مشخص کردن اورشلیم بر روی
.نقشه لذت خواهند برد

شاید نیقودیموس شبانه به نزد عیسی رفت
تا از جمعیت اطراف عیسی دوری کند ،اما
به احتمال زیاد او برای پرهیز از مخالفت
اعضای شورای سنهدرین و اطمینان از
داشتن یک مکالمه خصوصی با عیسی،
.این کار را کرد
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درس
مقدمه

 ٢را  Cتصویر  ٢ -١را ببینید .تصویر نیقودیموس در حال راه رفتن(-۶ ،
).نصب کنید
شب تاریک و ساکت بود .تنها صدای نرم صندل های نیقودیموس که یک
رهبر دینی مهم بود ،به گوش می رسید .او در خیابان های پر از سایه
اورشلیم به تندی راه می رفت .نیقودیموس بسیار مورد احترام رهبران
دیگر بود ،اما اگر آنها می دانستند که او کجا می رود ،در مورد او چه فکری
می کردند؟ نیقودیموس چند سوال آزار دهنده داشت و تنها یک نفر را می
!شناخت که می توانست پاسخگوی آن سواالت باشد

پیشرفت وقایع

وقتی که او به مقصد رسید ،شاید به امید اینکه توسط کسی دیده نشده ،به
اطراف خود نگاهی انداخت .کتاب مقدس نمی گوید که نیقودیموس کجا
رفت .شاید او به خانه ای یا به باغ ساکتی باالی تپه ای در بیرون شهر رفت.
باالخره او خود را رو در رو با شخصی که به دنبال او می گشت ،دید .او
.نزد عیسی مسیح خداوند بود
 ٢را  Cتصویر  ٢-٢را ببینید .تصویر عیسی در حال صحبت کردن (-۷ ،
).نصب کنید
نیقودیموس در مورد عیسی خداوند اطالعاتی داشت .مردم در سرتاسر شهر
از این مرد خدا و تعلیمات و قدرت شگفت انگیز او صحبت می کردند.
نیقودیموس باور داشت که عیسی از طرف خداست ،اما می خواست بیشتر
.بداند
وقتی نیقودیموس مطمئن شد که تنها هستند ،گفت" :ای استاد می دانیم که تو
معلمی هستی که از جانب خدا آمده ای ،زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی
".را که تو می نمایی بنماید ،جز این که خدا با وی باشد
وقتی که عیسی پاسخ داد ،می بایست نیقودیموس را متعجب کرده باشد.
نیقودیموس درباره عیسی صحبت می کرد ،لیکن عیسی می خواست درباره
نیقودیموس صحبت کند! آیه حفظی ما می گوید که او گفت( :یوحنا  ٣ :٣را
).با هم تکرار کنید

.عیسی درباره عضو خانواده خدا بودن صحبت می کرد
نیقودیموس بایستی از سر در گمی ،ابرو در هم کشیده باشد .او یکی از
فریسیان بود .فریسیان گروهی بودند که به دانش خود از کتاب مقدس و
اطاعت شان از شریعتی که در عهد عتیق و دیگر نوشته های یهود بود ،به
خود می بالیدند .او کتاب مقدس را مطالعه می کرد و به دیگران درباره خدا
تعلیم می داد ،اما این پاسخ عیسی او را بسیار متعجب کرد .نیقودیموس
پرسید" :چگونه ممکن است انسانی که پیر شده باشد ،مولود گردد؟ آیا می
"شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته ،مولود شود؟
آنگاه عیسی به نیقودیموس گفت" :عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر
".نو مولود گردید
عیسی درباره شخص جدیدی شدن  -تغییر درونی به وسیله خدا صحبت می
کرد .نیقودیموس نیاز داشت که به سوی عیسی برگردد و به او توکل نماید
.تا دوباره متولد شود
.چرا نیقودیموس نیاز داشت که دوباره متولد شود؟ او گناهکار بود
 ٢را نصب  Cتصویر  ٢ -٣را ببینید .تصویر بچه با دلی تاریک(-۸ ،
).کنید
شما نیز گناهکار هستید .شما گناهکار به دنیا آمدید .گناه هر چیزی است
که شما و من انجام می دهیم ،فکر می کنیم یا می گوییم که شریعت خدا را
می شکند .کتاب مقدس می فرماید" :بلکه کتاب همه چیز را زیر گناه بست"
)(موافقت کرد یا رای داد که همه چیز زیر گناه است) (غالطیان ٢٢ :٣
همه انسان های دنیا که شامل شما نیز می شود ،با طبیعت گناه (تمایل به
انجام دادن چیزهای گناه آلود ،مانند خودخواه بودن یا بیرحم بودن نسبت به
دیگران) به دنیا می آیند .گناه تان شما را از خدا که از همه گناهان پاک
است ،جدا می سازد .مجازات نهایی برای گناه ،جدایی ابدی از خدا در یک
مکان بسیار بد غم و تاریکی است .گناه مشکل بزرگی است .شما نمی توانید
.از گناه خالص شوید یا آن را از خدا پنهان کنید
 ٢را نصب  Cتصویر  4-2را ببینید .تصویر بچه با قلبی پاک (-۹ ،
).کنید
تنها راه بخشیده شدن گناه تان دوباره متولد شدن – تغییر درونی است .تنها
خدا می تواند این کار را برای شما انجام دهد! شما نیاز دارید که دوباره
.متولد شوید ،چون شما گناه کار هستید
نیقودیموس گناهکار بود .عیسی به او گفت که نیاز دارد دوباره متولد شود.
.الزم بود که او به سوی عیسی برود و به او توکل نماید
) ٢.را بردارید  Cتصویر (-۸ -۹
نیقودیموس همچنان سر در گم بود .او همیشه فکر کرده بود که متعلق بودن
.به خدا ،یعنی یهودی بودن و نگه داشتن شریعت خدا
چیزی که عیسی به او می گفت ،کامال متفاوت بود .او پرسید" :چگونه ممکن

اجازه دهید بچه ها بگویند " :نیقودیموس
"گناهکار بود
تصویر 3-2
 ٢را بر  Cشما می توانید تصویر -٨ -٩
.روی تابلو نصب کنید

اجازه دهید بچه های پیش دبستانی بگویند:
" " من گناهکار هستم

تصویر4-2
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داوران ٩ -٤ :12

است که چنین شود؟" عیسی پاسخ داد" :آیا تو معلم اسراییل هستی و این را
"نمی دانی؟
عیسی می دانست که نیقودیموس فاقد آگاهی از یکی از تعالیم بسیار مهم عهد
عتیق بود .عیسی برای اینکه به نیقودیموس کمک کند تا موضوع را بفهمد،
.واقعه ای را که صد ها سال پیش رخ داده بود ،به او یاد آوری کرد
قوم یهود از مصر به سوی سرزمینی که خدا به ایشان وعده داده بود ،سفر
می کردند .هر چند که خدا به نحو معجزه آسایی از ایشان مراقبت کرده بود،
.اما قوم غرغر و شکایت می کردند
آنها از دست رهبرشان ،یعنی موسی و همچنین از دست خدا عصبانی بودند.
به جای شکر گزاری از خدا به خاطر اینکه به نحو محبت آمیزی نیاز های
.آنها را رفع کرده بود ،با شکایت کردن بر علیه او گناه کردند
) ٢.را نصب کنید  Cتصویر  ٢ -۵را ببینید .تصویر قوم مارگزیده(-01 ،
برای این که آنها به خاطر گناه شان مجازات شوند ،خدا مارهای سمی را در
میان قوم فرستاد .وقتی که مارهای کشنده بر روی زمین خزیدند ،بسیاری از
مردم گزیده شدند و مردند .دیگران فریاد سر دادند و از موسی تمنا کردند تا
از خدا بخواهد که مارها را دور کند .موسی برای قوم دعا کرد و خدا پاسخ
داد .خدا راهی فراهم ساخت تا مردمی که گزیده شده بودند ،شفا یابند .خدا به
.موسی گفت که ماری از برنز بسازد و آن را روی تیرک چوبی بر پا کند
خدا به موسی گفت" :هر کس که به مار برنزی نگاه کند ،زنده خواهد
".ماند

تصویر 5-2

 – C ٢تصویر  ٢ -۶را ببینید .تصویر مار برنزی بر روی تیرک (١١ ،
).را نصب کنید
موسی از تعالیم خدا اطاعت کرد .او به مردم اصرار کرد تا به مار برنزی
که بر روی تیرک بر پا شده بود ،نگاه کنند .کسانی که به مار نگاه کردند،
.درست همانطور که خدا گفته بود ،زنده ماندند
 ٢را با تصویر عیسی بر روی  – Cتصویر  ٢ -۷را ببینید .تصویر (01
) ٢.تعویض کنید  Cصلیب-21 ،
چون نیقودیموس به این داستان آشنا گوش می داد ،احتماال سرش را به
.عالمت توافق تکان داد
آنوقت شاید عیسی به خودش اشاره کرد ،وقتی که به نیقودیموس گفت" :و
همچنان که موسی ما ر را در بیابان بلند نمود ،همچنین پسر انسان (عیسی)
نیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد هالک نگردد ،بلکه حیات
جاودانی یابد ".عیسی به نیقودیموس می گفت که او پسر خدا ،تصمیم داشت
).بر روی یک صلیب بلند کرده شود (بمیرد
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.او برای گناهان تمام جهان – حتی گناهان نیقودیموس می مرد
عیسی برای گناه هان شما مرد .کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی ،
خدای پسر ،یک زندگی عالی را زیست کرد و هرگز کناه نکرد .او مستحق
مجازات شدن نبود ،اما به عنوان یک جنایتکار بوسیله میخکوب شدن بر
.روی یک صلیب چوبی ،کشته شد
خدا گناهان ما را برداشت و بر روی عیسی خداوند گذاشت" :که خود گناهان
ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد" (اول پطرس  )42 :٢خدا پسر
.خودش را مجازات کرد ،با فرض این که او گناه کرده بود
عیسی برای شما رنج کشید ،خونش ریخت و مرد .او دفن شد و در روز
سوم خدا او را از مردگان برخیزانید .او امروز در آسمان زنده است .اگر
به عیسی خداوند ایمان آورید و به او اعتماد کنید تا شما را ببخشد ،شما دوباره
زنده خواهید شد .شما عضوی از پادشاهی خدا خواهید شد و زندگی جاودانی
خواهید داشت .پس شما در گناهان خود نخواهید مرد و برای همیشه از خدا
جدا نخواهید شد ،بلکه قادر خواهید بود که روزی با او در آسمان زندگی
کنید .چقدر شگفت انگیز است که خدا یگانه پسرش را داد تا برای گناهان
.تان بمیرد

اجازه دهید بچه ها ی پیش دبستانی بگویند:
""عیسی برای من مرد

عیسی به نیقودیموس می گفت که او ،یعنی پسر خدا ،قصد داشت بر روی
صلیب بلند کرده شود .او برای گناهان تمام جهان -حتی گناهان نیقودیموس
.می مرد
) ٢.را بردارید  Cتصویر  ٢ -۸را ببینید .تصویر (-١١ ،21
سواالت بسیاری می باید ذهن نیقودیموس را پر کرده باشد .آیا این واقعا
حقیقت داشت؟ آیا عیسی پسر خدا بود که آمده بود تا برای گناه بمیرد؟ چرا
خدا پسرش را به این نحو قربانی می کرد؟ سخنان بعدی عیسی ،به این
سواالت پاسخ داد .او خبر خوش یوحنا  61 :٣را بازگو کرد ،بسیاری از شما
).این آیه را می دانید( .آیه را با هم تکرار کنید
عیسی گفت" :نیقودیموس .خدا مرا فرستاد که این راه را برای شما فراهم
"!سازد ،تا شما بخشیده شوید ،زیرا او شما را دوست دارد
و خدا شما را نیز دوست دارد! او آفریننده شما است .او همه چیز دنیا اعم
از درختان ،کوه ها ،حیوانات و ستارگان را آفرید .اما شما خلقت مخصوص
خدا هستید ،او شما را درست همانطور که می خواست باشید  ،خلق نمود.
او شما را بهتر از هر کس دیگری می شناسد .او حتی از گناه شما نیز آگاه
است .خدا مقدس ( 001در صد پاک) است .او از گناه متنفر است .او می
گوید که گناه تان باید مجازات شود .اما چون محبت خدا عظیم است ،عیسی
خداوند را فرستاد تا مجازات را برای شما بردارد .کتاب مقدس می فرماید:
" زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود" ( یوحنا  .)61 :٣خدا تمام مردمی
را که آفریده است ،دوست دارد .او شما را حتی پیش از اینکه او را

اجازه دهید بچه های پیش دبستانی بگویند:
""خدا نیقودیموس را دوست داشت

اجازه دهید بچه ها ی پیش دبستانی بگویند:
"!"خدا مرا دوست دارد
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بشناسید ،دوست داشته است .او می خواهد که شما به پسرش ایمان آورید تا
هالک نشوید ( در گناهان تان نمیرید و از خدا برای همیشه جدا نشوید ،).بلکه
زندگی جاودانی داشته باشید .زندگی جاودانی فقط زندگی نیست که برای
همیشه با خدا در آسمان دوام دارد ،بلکه زندگی خود خداست .زندگی او در
شما ،شما را از درون تغییر می دهد .شما به عنوان فرزند خدا ،دوباره متولد
می شوید .خدا می خواهد این کار را برای شما انجام دهد ،زیرا او شما را
!دوست دارد
خدا نیقودیموس را نیز دوست داشت .به این دلیل است که او عیسی را فرستاد
تا برای گناه نیقودیموس بمیرد .عیسی با این توضیح ادامه داد که کسانی که
از ایمان آوردن به او خودداری می کنند ،قبال به خاطر گناهان نابخشوده شان
محکوم هستند (مقصر شناخته شده و مستحق مجازات هستند) .آنها دوباره
.متولد نشده اند و مجازات خواهند شد
تصویر 1-2

)  ٢.را بردارید  Cتصویر  9-2را ببینید .تصویر (-۷
وقتی که مکالمه عیسی و نیقودیموس تمام شد ،چه اتفاقی افتاد؟ آیا نیقودیموس
در مقابل عیسی تعظیم کرد و از عیسی طلب بخشش کرد؟ آیا او داخل خیابان
های تاریک خزید و به خانه اش برگشت ،تا به تمام چیزهایی که عیسی به
او گفته بود ،بیاندیشد؟
کتاب مقدس در این مورد چیزی به ما نمی گوید .اما سخنان عیسی می
بایست تاثیر شدیدی بر روی دل نیقودیموس گذاشته باشد .آن شب یا مدتی
.بعد ،نیقودیموس ایمان آورد

هر چند کتاب مقدس نمی گوید که
نیقودیموس دوباره متولد شد ،اما بسیاری
از مفسران عقیده دارند که زندگی او این
تغییرات را نشان می دهد .در ابتدا او
در نهان به نزد عیسی رفت ،اما بعدا او
به طرفداری از عیسی صحبت کرد و در
تدفین بدن عیسی نیزکمک کرد .یوحنا:٧
 25 -54.و  24 -83 :91را ببینید

تصویر 6-2

نقطه اوج داستان

!نیقودیموس یکی از پیروان عیسی مسیح خداوند شد

نتیجه

چطور می دانیم که این مطلب حقیقت داد؟ می توانیم مدتی بعد تغییراتی در
.نیقودیموس ببینیم
 ٢را با تصویر نیقودیموس و عطر – Cتصویر  01-2را ببینید .تصویر (۶
) ٢.تعویض کنید  – Cو ادویه در دستش31 ،
بعد از اینکه عیسی رنج کشید و بر روی صلیب مرد ،کتاب مقدس می گوید
ک مردی به نام یوسف ،اجازه خواست که جسد عیسی را بردارد و برای
تدفین آماده سازد .او به همراه یک دوست ،ادویه مخصوص برداشتند و به
نحو محبت آمیزی جسد را پیچیدند .این دوست ،نیقودیموس بود! این رهبر
دینی مهم که اولین بار مخفیانه در شب به دیدن عیسی رفت ،حاال آشکارا
محبتش را به عیسی نشان می داد .خدا نیقودیموس را از درون تغییر داده
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!بود -نیقودیموس به فرد جدیدی در مسیح تبدیل شده بود
اگر شما دوباره متولد شده اید ،از خدا تشکر کنید که فرد جدیدی در مسیح
هستید .کتاب مقدس می فرماید" :پس اگر کسی در مسیح باشد ،خلقت تازه
ای است ،چیزهای کهنه در گذشت ،اینک همه چیز تازه شده است" ( دوم
قرنتیان  ) 71 :۵درباره این فکر کنید که خدا چه کاری برای شما انجام
داده است .اول اینکه ،او گناهان تان را بخشیده است  -کاری که هیچ کس
دیگری نمی تواند انجام دهد! دوم اینکه ،او زندگی جدیدی به شما داده است.
او شما را از درون تغییر داده تا این که به جای انجام کارهای اشتباهی که
قبال انجام می دادید ،حاال بتوانید برای خشنود کردن خدا و پرستش او زندگی
کنید .سوم اینکه ،او شما را بخشی از خانواده خود گردانیده است .شما فرزند
خدا هستید و می توانید از مزایای متعلق به خدا بودن ،لذت ببرید .مثال اینکه
خدا از شما مراقبت خواهد کرد ،نیازهای تان را مرتفع خواهد ساخت ،شما
را هدایت خواهد کرد و به شما قدرت خواهد داد تا به گناه بگویید ،نه .چهارم
اینکه ،خدا به شما زندگی جاودانی داده است .زندگی جدید شما در مسیح
تا به ابد ادامه خواهد داشت .روزی شما به آسمان خواهید رفت و در آنجا
هرگز از خدا جدا نخواهید شد .آیا زندگی شما نشان می دهد که از درون
تغییر یافته اید؟
آیا درست همین حاال زمانی را اختصاص می دهید تا در سکوت با یک
دعای شکرگزاری به خاطر کارهایی که خدا برای شما انجام داده است ،از
او تشکر می کنید( .برای دعا در سکوت مکث کنید ).هر روز زمانی را
!اختصاص دهید تا از خدا تشکر کنید که فرد جدیدی در مسیح هستید
!خدا نیقودیموس را از درون تغییر داد -او شخص جدیدی در مسیح بود

بچه ها از بوییدن ادویه جات ،برای
یادآوری ادویه جاتی که نیقودیموس از آنها
.استفاده کرد ،لذت خواهند برد

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
نشان دهید :از خدا تشکر کنید که شخص
.جدیدی در مسیح هستید

.تصاویر را بردارید

دعوت

شما چطور؟ امروز شنیدید که باید دوباره متولد شوید تا گناهان تان بخشیده
:شود .عیسی گفت
تا هر که به او ایمان آورد(به عیسی خداوند و مرگ او بر روی صلیب کامال"
اعتماد کند ،).هالک نگردد (از خدا برای همیشه جدا نمی شود) ،بلکه حیات
)جاودانی یابد" (یوحنا61 :٣
عیسی مرد و دوباره از مردگان قیام کرد تا این که شما بتوانید دوباره متولد
شوید و برای همیشه با خدا زندگی کنید .اگر شما از گناهان تان متاسف
هستید و می خواهید زندگی جدیدی را داشته باشید ،آیا امروز به سوی عیسی
رو می کنید و به او ایمان می آورید؟ او گناهان شما را خواهد بخشید و از
درون شما را به فرد جدیدی تبدیل خواهد ساخت .لطفا سرهای تان را خم
کنید و چشمان تان را ببندید .اگر مایلید با ایمان آوردن به عیسی خداوند به
عنوان نجات دهنده تان ،دوباره متولد شوید ،آیا با ایستادن در همان جایی که
هستید ،به من نشان می دهید؟ (متوجه جواب ها شوید) کسانی که ایستاده

با استفاده از این روش یا روش دیگری که
موثر یافته اید ،از بچه ها دعوت کنید که
عیسی را بپذیرند .برای آموزش های بیشتر
به "چگونه می توان یک بچه را به سوی
.مسیح هدایت کرد" ،مراجعه کنید
دعوت از پیش دبستانی ها
از رومیان  31 :01واصطالح "بخوان"
.استفاده کنید
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اند ،می توانند همین حاال مرا (در یک مکان مشخص ) مالقات کنند تا بتوانم
از روی کالم خدا به آنها نشان دهم که چطور می توانند دوباره متولد شوند.
.همگی شما می توانید چشمان تان را باز کنید
بازی مروری
"قدم های بزرگ"
در کنار هر سوال ،شماره ای بنویسید.
اجازه دهید بچه ها در حالی که رو به رو
ی شما هستند ،در یک خط بایستند( .اگر
گروه بزرگی دارید ،آنها را به دسته های
کوچک تر تقسیم کنید تا بچه های هر گروه
در یک جا جمع شوند .).اگر بچه ای
سوالی را به درستی پاسخ دهد ،می تواند به
تعداد شماره ای که در کنار آن سوال نوشته
شده است ،به سوی جلو قدم های بزرگ
بردارد( .اگر تیمی سوال دیگری جواب
داده و می باید به جلو قدم بردارد ،از جایی
که بچه قبلی قدم هایش را تمام کرده است،
شروع بکند .).اولین نفر یا تیمی که از
.خط پایان عبور کند ،برنده است
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سواالت مروری
 -۱وقتی که نیقودیموس عیسی را در شب مالقات کرد ،فکر می کرد که
).عیسی کیست؟ (معلمی از طرف خدا
)-۲.آیا عیسی شخصی بیش از یک معلم است؟ (بله ،او پسر خداست
 -۳چرا نیقودیموس فکر می کرد که عیسی معلمی از طرف خداست؟ (چون
).عیسی معجزاتی انجام داده بود
 -۴عیسی چه چیز عجیبی به نیقودیموس گفت؟ (کسی نمی تواند ملکوت خدا
).را ببیند ،مگر این که دوباره متولد شود
 -۵دوباره متولد شدن یعنی چه؟ (تغییر یافتن در درون توسط خدا ،با ایمان
).آوردن به مسیح به عنوان نجات دهنده
 -۶چرا نیاز دارید که دوباره متولد شوید؟ ( نیاز دارید که گناهان تان بخشیده
).شود تا به آسمان بروید
 -۷در داستانی که عیسی گفت ،مردم مار گزیده چطور می توانستند شفا
یابند؟ (با نگاه کردن به مار برنزی که خدا به موسی گفت آن را بسازد و بر
).روی تیرکی بر پا کند
 -۸عیسی چطور شبیه آن مار برنزی بود؟ (او بر روی صلیبی بلند کرده
).شد ،او تنها را ه نجات مردم را فراهم کرد
 -۹چرا خدا مایل بود که پسرش را بدهد تا برای شما بمیرد؟ (چون خدا شما
).را دوست دارد
 -۱۰چطور نیقودیموس نشان داد که عیسی را دوست داشت؟ (بعد از این که
).عیسی مرد ،او ادویه مخصوص برداشت و بدن عیسی را در پارچه پیچید
 -۱۱وقتی که شما به عیسی به عنوان نجات دهنده تان ایمان می آورید ،چند
تا از کارهایی که خدا برای شما انجام می دهد را نام ببرید؟ (او گناه شما را
می بخشد ،او شما را عضوی از خانواده خود می سازد ،او به شما زندگی
).جاودانی می دهد
 -21چه چیزی باید در قبال تمام کارهایی که خدا برای شما انجام داده است
).به او بگویید؟ (از تو سپاسگزارم

سواالت مروری پیش دبستانی ها
 -۱عیسی چه چیز عجیبی به نیقودیموس گفت؟ (او نیاز داشت که دوباره
).متولد شود
 -۲عیسی چه کاری انجام داد تا ما بتوانیم متعلق به خانواده خدا بشویم؟ (او
).به خاطر گناهان مان بر روی صلیب مرد
 -٣چرا عیسی مایل بود که برای گناه تان بمیرد؟ ( زیرا او شما را دوست
).داشت
 -٤وقتی که دوباره متولد می شوید ،به خانواده چه کسی تعلق پیدا می کنید؟
)(به خانواده خدا

بازی مروری پیش دبستانی ها
"قدم های بزرگ"
از آموزش های باال استفاده کنید ،اما بچه
.ها را به دسته های متفاوت تقسیم نکنید
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درس ٣

سامری ها آب زنده را می یابند
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

یوحنا 24 -43 ، 03 -١ :٤

آیه حفظی
".یافت

رومیان " 31 :01زیرا هر که نام خداوند را بخواند ،نجات خواهد

بچه نجات نیافته ،عیسی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهنده خود
هدف تعلیم
.خواهند خواند ،تا تشنگی روحانی اش را رفع کند
.تعلیم اصلی

شما می توانید عیسی را به عنوان نجات دهنده تان بشناسید

.تاکید برای نجات یافتگان

خبر خوش نجات دهنده را با دیگران در میان بگذارید

 C ۲کمک های تصویری

-۱ -۲ ،41 -12

خطوط اصلی درس
 -۱مقدمه
آیا هرگز تا بحال شدیدا تشنه بوده اید؟
 -۲پیشرفت وقایع
) الف -عیسی بعد از موعظه در یهودا ،تصمیم گرفت که از راه سامره به جلیل باز گردد۴ -۱ :۴ ( .
ب -درحالی که شاگردان برای خرید غذا به داخل شهر رفتند ،عیسی توقف کرد تا در کنار چاهی در سامره
) استراحت کند۸ ، ۶ :۴( .
) پ -وقتی که یک زن سامری برای تهیه آب به سر چاه آمد ،عیسی از او جرعه ای آب خواست۷ :۴( .
ت -زن که متعجب شده بود پرسید ،چطور عیسی که یک یهودی بود ،می توانست از او آب طلب کند.
) ( ۹ :۴
ث -عیسی به زن گفت که اگر زن می دانست عیسی کیست ،از عیسی آب زنده طلب می کرد؛ اما زن نفهمید.
) (51 -01 :۴
ج -عیسی از زن خواست که شوهرش را بیاورد و با این کار توجه زن را به بررسی وضعیت گناه آلودش
25

) جلب کرد81 -61 :۴( .
چ -زن پرسید که محل صحیح پرستش خدا کجاست و با این سوال سعی کرد تا موضوع را عوض کند:۴( .
) 42 -91
ح -وقتی زن به عیسی گفت که مسیح به زودی خواهد آمد و این چیزها را توضیح خواهد داد ،عیسی
) هویت خویش را آشکار ساخت62 -52 :۴( .
 -٣نقطه اوج داستان
!زن سامری آب زنده را دریافت کرد -او به عیسی به عنوان نجات دهنده اش اعتماد کرد
 -۴نتیجه
) الف -شاگردان به سر چاه برگشتند72 :۴( .
.ب -زن کوزه آبش را رها کرد و به سوی شهر دوید تا درباره عیسی به مردم اطالع دهد
) ( 92 -82 :۴
)پ -مردم شهر آمدند تا عیسی را ببینند و بسیاری به او ایمان آوردند24 -93 ،03 :۴ ( .
.دعوت (بچه نجات نیافته) :شما می توانید عیسی را به عنوان نجات دهنده تان بشناسید
) رومیان (31 :01
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تعلیم آیه حفظی
آیه حفظی :رومیان 31 :01
".زیرا هر که نام خداوند را بخواند ،نجات خواهد یافت"

آیه حفظی پیش دبستانی ها
آیه حفظی رومیان 31 :01

:مقدمه
خواندن نام عیسی خداوند ،یعنی این که شما قبول می کنید که گناه کرده اید
(کارهای اشتباه انجام داده اید) ،ایمان می آورید که وقتی او بر روی صلیب
مرد ،مجازات گناهان تان را برداشت و از او می خواهید که نجات دهنده
.تان باشد
:معرفی
کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست ،نشان دهید .آیه را از(
روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید چگونه آن را یافته اید .اجازه
).دهید بچه ها همراه شما ،آیه را از روی آیه نمایشی بخوانند
:توضیح
زیرا هر که نام خداوند را بخواند" – هر کسی که عیسی خداوند را به عنوان"
نجات دهنده بخواند .خواندن نام عیسی خداوند ،یعنی شما قبول می کنید که
گناه کرده اید (کارهای اشتباه انجام داده اید) ،ایمان می آورید که وقتی او بر
روی صلیب مرد ،مجازات گناهان تان را برداشت و از او می خواهید که
 .نجات دهنده تان باشد
نجات خواهد یافت -".وقتی که عیسی خداوند را می خوانید ،خدا وعده می"
دهد که شما را از مجازاتی که به خاطر گناهان تان مستحق آن هستید ،نجات
.می دهد
:کاربرد
نجات نیافتگان :اگر هرگز اسم عیسی خداوند را نخوانده اید ،می توانید
امروز این کار را انجام دهید .آنوقت شما عیسی را به عنوان نجات دهند تان
.خواهید شناخت و از مجازات گناه نجات خواهید یافت
نجات یافتگان :اگر قبال اسم عیسی خداوند را خوانده اید  ،خدا شما را از
مجازات گناه نجات داده است .مطمئن شوید که خبر خوش نجات دهنده را با
.دیگران در میان می گذارید تا ایشان نیز بتوانند نجات یابند
.تکرار :برای یک کلمه دست بزنید
دوبار آیه را تکرار کنید ،بعد اجازه دهید بچه ای به کالس و آیه نمایشی(
پشت کند .بچه دیگری را انتخاب کنید تا به کلمه ای از آیه نمایشی اشاره کند.
بچه ها را در تکرار کردن آیه نمایشی رهبری کنید .وقتی که به کلمه انتخاب
شده می رسند ،به جای گفتن آن کلمه ،دست بزنند .بعد بچه ای که پشت به

شاید بخواهید یک لیوان به دست بگیرید و
اجازه دهید که بچه ها آب را ببینند .یا این
که انگشت شان را در آب فرو کنند تا بدین
ترتیب مقدمه برای بچه ها واقعی تر شود.
خوب است که نوشیدنی نیز داشته باشید
تا حاال یا در زمان دیگری از کالس از
.نوشیدن آن لذت ببرید
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کالس کرده است ،کلمه را حدس می زند .دو بچه دیگر را انتخاب کنید و تا
).آنجا که وقت اجازه می دهد ،بازی را تکرار کنید

درس

سامره
بچه ها از مشخص کردن یهودا ،جلیل و
سامره بر روی نقشه لذت می برند .جاده
ای که مستقیما به سامره می رفت و جاده
ای که از دور سامره می گذشت و بیشتر
یهودیان از آن استفاده می کردند ،را نشان
.دهید

مقدمه

آیا تا به حال خیلی زیاد تشنه بوده اید؟ (مختصرا بحث کنید ).وقتی که تشنه
هستید ،هیچ چیز مثل جرعه ای آب خنک لذت بخش نیست! البته یک جرعه
آب ،فقط برای مدتی تشنگی را رفع می کند ،بعد شما به جرعه ای دیگر نیاز
دارید .اما آیا می دانید عیسی گفت که او می تواند آبی به شما بدهد تا برای
همیشه دوام داشته باشد؟ یک روز عیسی زنی را مالقات کرد که به این نوع
.آب مخصوص نیاز داشت

پیشرفت وقایع
تصویر ١ -١

سامریان یک " نژاد ترکیبی " بودند که
از اسرائیلی هایی که با اقوام غیر یهود
(امت ها) ازدواج کرده بودند ،تشکیل می
شدند .بسیاری از آنها یک "دین ترکیبی"،
مخلوطی از پرستش خدا و بت پرستی
داشتند .یهودیان روزگار عیسی ،سامریان
را ناپاک تلقی می کردند و نمی خواستند با
.آنها مراوده داشته باشند

بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که با عیسی و شاگردانش پیاده روی
می کنند و در طول راه خسته و گرسنه
.می شوند

تصویر 1-3
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 ۲را نصب  Cتصویر  1-3را ببینید .تصویر عیسی و شاگردان(-۱ -۲ ،
).کنید
بعد از تعلیم و موعظه های بسیار در یهودا ،عیسی خداوند ،پسر خدا ،تصمیم
گرفت که به جلیل برگردد .نزدیک ترین راه به آنجا از میان سرزمین سامره
.می گذشت ،اما آن راه مردم پسند نبود
بسیاری از یهودیان برای دوری کردن از سامریان ،راه بسیار دورتری را
انتخاب می کردند .اما عیسی خداوند کسی را در سامره می شناخت که به
شناختن عیسی نیاز داشت ،پس تصمیم گرفت که درست از میان سامره پیاده
.روی کند
پیروان مخصوص عیسی ،یعنی شاگردانش ،به او اعتماد کردند و با او همراه
شدند .از آنجا که ایشان می بایست پیاده روی می کردند ،زمان زیادی برای
.مسافرت صرف شد
خورشید داغ بر آنها می تابید و خاک جاده های سنگفرش نشده ،بر پاهای
شان می نشست .همانطور که روز سپری می شد ،آنها خسته و گرسنه شدند.
.حتی عیسی نیز به استراحت ،غذا و آب نیاز داشت
باالخره منظره ای باعث آسودگی خاطرشان شد .شهر سوخار در جلوی
آنها قرار داشت .چاه شهر می باید جای خوبی برای توقف و استراحت
بود .عیسی می بایست به خاطر روزهایی که پیش از سفرشان به تعلیم مردم
.پرداخته بود ،بیشتر خسته شده بود
پس وقتی که شاگردان رفتند تا غذا بخرند ،عیسی به تنهایی در کنار چاه
.نشست
تصویر  2-3را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر عیسی در کنار چاه(،
) ۲.را نصب کنید -41 C

چاه سوراخ بزرگی بود که در زمین کنده شده بود و دور دهانه آن سنگ
چین شده بود .در پایین سوراخ ،آب وجود داشت .وجود چاه برای مردم
مهم بود .آنها مانند ما آب لوله کشی نداشتند .در عوض مردم با کوزه ها
ی بزرگ بر سر چاه می رفتند تا آب مورد نیاز روزانه را تهیه کنند .هر
روز مردم (معموال زنان) می آمدند تا آب بکشند و برای خانواده های شان
.به خانه ببرند
) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  ۳ -۳را ببینید .تصویر زن و کوزه(-51 ،
عیسی در کنار چاه استراحت می کرد ،که یک زن سامری را دید .زن کوزه
بزرگی را حمل می کرد .او عیسی را نادیده انگاشت و آماده پر کردن آب در
کوزه اش شد .اما عیسی او را با گفتن "جرعه ای آب به من بنوشان" متعجب
کرد .در آن قسمت از جهان  ،مردان با قدرت در مکان های عمومی با زنان
صحبت می کردند .بیشتر مردان یهودی هرگز با یک زن سامری صحبت
نمی کردند .اما این مرد متفاوت بود ،او عیسی ،پسر عالی خدا بود .او برای
.این زن اهمیت قائل بود .هر چند که زن ،یک سامری بود
عیسی برای شما نیز اهمیت قائل است .او شما را دوست دارد! عیسی
خداست .او کسی است که جهان و همه موجودات درون آن را آفرید .او
ابرها و خورشید را آفرید .او حیوانات و پرندگان را آفرید .همچنین خدا شما
را آفرید .او همه چیز را درباره شما می داند .او نام و سن شما را می داند.
او خانواده شما را می شناسد .او مشکالت زندگی شما را می داند .او حتی
از گناهان تان مطلع است .خدا با من و شما بسیار تفاوت دارد ،زیرا او هیچ
.گناهی ندارد .در حقیقت هیچ گناهی نمی تواند در حضور خدا باشد
اما چون خدا شما را دوست دارد ،او پسرش ،عیسی را فرستاد تا او را به
عنوان نجات د هنده تان بشناسید .کتاب مقدس می فرماید" :لکن خدا محبت
خود را در ما ثابت می کند ،از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم،
) مسیح در راه ما مرد( ".رومیان ۸ :۵
خدا پسرش را فرستاد تا برای شما بمیرد و بدین طریق محبتش را نشان
داد .امروز او می خواهد که شما او را بخوانید و از گناهان تان نجات یابید.
.محبت او برای شما بسیار عظیم است .او برای شما اهمیت قائل است
عیسی برای زنی که بر سر چاه بود ،اهمیت قائل بود ،هر چند که او یک زن
سامری بود .او نمی دانست که عیسی پسر عالی خدا بود .وقتی که عیسی
.با او صحبت کرد ،او متعجب شد
 ۲را با تصویر زن در حال  – Cتصویر  ۳ -۴را ببینید .تصویر (51
) ۲.تعویض کنید  Cصحبت و کوزه-61 -71 ،
زن از او پرسید" :چگونه تو که یهودی هستی ،از من آب می خواهی در
حالی که من یک زن سامری هستم .عیسی با گفتن "اگر بخشش خدا را می
دانستی و کیست که به تو می گوید آب به من بده  ،هر اینه تو از او خواهش

بچه های پیش دبستانی از ساختن دیوار به
.وسیله خمیر بازی ،لذت خواهند برد
بچه ها ی پیش دبستانی از اینکه وانمود
کنند سبوی آب را پر می کنند و آن را بر
روی شانه ها ی شان مانند زنان سامری
.حمل می کنند ،لذت خواهند برد
تصویر 2-3

خدا برای نژادهای مختلف ،تفاوتی قائل
نمی شود .او تمام انسان ها را دوست
.دارد

تصویر ٣ -٣
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شاید از دو تن از بچه ها بخواهید تا
پیشاپیش ،این مکالمه را به صورت نمایش
بازی کنند .مکالمات را برای آنها بر روی
کارت هایی بنویسید ،تا بتوانند آنها را
بخوانند .بچه ها از شرکت در فعالیت های
.پر جنب و جوش لذت می برند

.می کردی و به تو آب زنده عطا می کرد" ،به او پاسخ داد
زن درک نکرده بود که با خدای پسر صحبت می کرد .اگر زن این موضوع
را می دانست ،از او تقاضای آب مخصوص می کرد ،زیرا خدا می خواست
به او آب زندگی جاودانی ببخشد .اما زن نفهمید .او فکر کرد که عیسی آب
مخصوصی از چاه به او خواهد داد .زن گفت" :ای آقا دلو نداری و چاه
عمیق است .پس از کجا آب زنده داری؟ آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگ تر
"هستی که چاه را به ما داد و خود و پسران و مواشی او از آن آشامیدند؟
البته که عیسی خداوند از ایشان بزرگ تر است ،او خداست! او کسی است
که آب را برای اولین بار آفرید .عیسی می توانست هر کاری را که می
.خواست انجام دهد ،لیکن او درباره چیزی مهمتر از آب صحبت می کرد
عیسی می خواست که زن بفهمد .پس عیسی گفت" :هر که از این آب بنوشد
تشنه گردد ،لیکن کسی که از آبی که من به او می دهم  ،بنوشد ابدا تشنه
نخواهد شد ،بلکه آن آبی که به او می دهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات
".جاودانی می جوشد

تصویر4-3

 ۲را  Cتصویر  ۳ -۵را ببینید .تصویر کوزه و بیضی آسمان (-81 -91 ،
).نصب کنید
عیسی می خواست که زن به آسمان بیاندیشد ،اما زن هنوز درباره تشنگی
جسمانی اش فکر می کرد .زن گفت " :ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر
تشنه نگردم و به اینجا به جهت آب کشیدن نیایم ".هر روز آمدن بر سر چاه
!کار سختی بود .بسیار خوب می شد که زن هرگز دوباره تشنه نشود
زن هنوز نفهمیده بود که عیسی درباره آب حقیقی صحبت می کرد .اما
عیسی دست از تالش نکشید .در عوض از او یک درخواست غیر معمولی
".کرد .عیسی گفت" :برو و شوهر خود را بخوان و به اینجا بیا
زن پاسخ داد" :شوهر ندارم ".جواب زن عیسی را متعجب نکرد .او همه
چیز را درباره زندگی زن می دانست ،زیرا او خدا است .عیسی گفت" :نیکو
گفتی که شوهر نداری! زیرا که پنج شوهر داشتی و آنکه االن داری شوهر
"!تو نیست
عیسی می دانست که زن کارهای اشتباه انجام می داد  -زن گناه می کرد.
عیسی می خواست تشنگی روحانی زن را بر طرف کند ،اما زن اول نیاز
.داشت که اعتراف نماید که گناهکار است
شما و من نیز گناهکار هستیم .آیا می دانید گناهکار کسی است که با شکستن
احکام خدا ،خدا را ناخشنود می سازد؟ کتاب مقدس می فرماید" :همه گناه
) کرده اند( ".رومیان 21 :۵
از زمانی که شما به دنیا می آیید ،شما گناهکار هستید( درونتان در رابطه ی
)صحیحی با خدا نیست
به این دلیل است که شما "تشنگی روحانی" دارید .شما می خواهید به جای
روش خدا به روش خودتان فکر کنید ،عمل کنید و سخن بگویید .مواقعی
است که پسرها و دخترها می دانند کار درست چیست ،اما تصمیم نمی
گیرند

.بحث ها به بچه ها کمک می کند
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که آن را انجام دهند .آیا می توانید در این مورد چند مثال بزنید؟ (اجازه
دهید بچه ها مثال بزنند ).شما و من گناه کرده ایم و نمی توانیم خودمان را
تغییر دهیم .کتاب مقدس می فرماید" :مزد گناه مرگ (جدایی ابدی از خدا)
)است( .رومیان 32 :۶
این جدایی از خدا در یک جای بسیار بد مجازات به نام جهنم است .شما نیاز
دارید که عیسی خداوند را بخوانید تا شما را ببخشد .شما می توانید عیسی را
به عنوان نجات دهنده تان بشناسید! اما در ابتدا باید تمایل داشته باشید بپذیرید
.که گناهکار هستید
عیسی می خواست زن بپذیرد که گناهکار است .زن نیاز داشت این کار را
.پیش از این که عیسی بتواند تشنگی روحانی اش را رفع نماید ،انجام دهد
) ۲.را بردارید  Cتصویر  ۳ -۶را ببینید .تصاویر (-81 -91
عیسی برای اینکه به زن کمک کند تا زن گناهش را ببیند ،تعداد شوهران و
.گذشته گناه آلود زن را به او یاآوری کرد
آیا اگر کسی که شما او را نمی شناسید ،کارهایی که شما در گذشته های دور
انجام داده اید را به شما بگوید ،متعجب نمی شوید؟ زن نیز تعجب کرده بود!
از آنجا که عیسی همه چیز را درباره زن می دانست ،زن فکر کرد که عیسی
.می باید یک پیامبر ،یعنی کسی که برای خدا صحبت می کند ،باشد
زن دوست نداشت که به گناه خود فکر کند ،پس سعی کرد که موضوع
صحبت را تغییر دهد .او گفت" :من می دانم که مسیح ،کرستس می آید .پس
".هنگامی که او آید از هر چیز به ما خبر خواهد داد
وقتی که عیسی گفت" :من که با تو سخن می گویم ،همانم" ،زن می باید
بسیار متعجب شده بود .عیسی ،مسیح موعود بود  -او کسی بود که نجات را
برای تمام مردم به ارمغان می آورد! آیا این موضوع می توانست صحت
داشته باشد؟
!زن با تعجب به عیسی نگاه کرد .او رو در روی نجات دهنده جهان بود
.تنها عیسی قدرت داشت که زن را از گناهانش نجات دهد
فقط عیسی قدرت دارد که شما را از گناه نجات دهد .او پسر عالی خداست
که به شکل نوزادی بر روی زمین آمد .او هرگز کار گناه آلودی انجام نداد.
او رشد کرد و تبدیل به مردی شد ،آنوقت مردم او را بر روی یک صلیب
میخکوب کردند تا او را بکشند .خون او به عنوان قربانی -به عنوان پرداخت
.فدیه گناه من و شما بر روی صلیب ریخته شد
او مستحق مردن نبود ،اما او با میل خود مجازاتی را که من و شما استحقاق
آن را داشتیم ،برداشت .خدا پسرش را به جای شما مجازات کرد .بعد از
!اینکه او مرد ،دفن شد ،اما من خوشحالم که او مرده باقی نماند
کتاب مقدس می فرماید" :زیرا که اول به شما سپردم ،آنچه را نیز یافتم که
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مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم
) بر حسب کتب برخاست( ".اول قرنتیان ۴ -۳ :51
او با قدرت خدا از مردگان برخاست و ثابت کرد که قربانی گناهش برای
گناهان جهان توسط خدای قدوس ما پذیرفته شد .شما می توانید عیسی را به
.عنوان نجات دهنده تان بشناسید
فقط عیسی قدرت دارد تا شما را از گناه نجات دهد.فقط عیسی قدرت داشت
زن را از گناه نجات دهد .زن با تعجب به عیسی نگاه کرد .او رو در روی
!نجات دهنده جهان بود

نقطه اوج داستان

زن سامری آب زنده را دریافت کرد  -او به عیسی به عنوان نجات دهنده اش
!اعتماد کرد

نتیجه
تصویر 5-3

) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  7-3را ببینید .تصویر شاگردان(-۲ ،
درست وقتی که عیسی و زن مکالمه شان را به پایان می بردند ،شاگردان
عیسی به همراه غذا برگشتند .آنها از دیدن این که عیسی با زنی از اهالی
.سامره صحبت می کند ،متعجب شدند ،اما در سکوت منتظر ماندند
 ۲را با تصویر زن در حال دویدن C ،تصویر  8-3را ببینید .تصویر (-61
) ۲.تعویض کنید -02 C

کارت تعلیم
کارت تعلیم با تاکید برای بچه نجات یافته
را نشان دهید :خبر خوش نجات دهنده را با
.دیگران در میان بگذارید
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بعد آنا در کمال تعجب دیدند که زن ناگهان ،کوزه آبش را رها کرد و به سوی
شهر دوید .نجات دهنده آمده بود و زن به سختی می توانست برای در میان
!گذاشتن این خبر خوش با دیگران منتظر بماند
اگر قبال عیسی خداوند را خوانده اید ،شما نیز می توانید خبر خوش نجات
دهنده را با دیگران در میان بگذارید .شاید شما می توانید به دوستان یا
.کسانی در خانواده تان فکر کنید که عیسی را نمی شناسند
خدا می خواهد آنها درباره آب زنده زندگی جاودانی بدانند .خدا آب زنده
زندگی جاودانی را از طریق عیسی به ایشان پیشنهاد می کند و می خواهد
از شما استفاده کند که به ایشان بگویید! کتاب مقدس می فرماید" :یهوه می
گوید که شما و بنده من که او را برگزیده ام ،شهود من می باشید( ".اشعیا
) 01 :34
شاهد کسی است که آنچه را که می داند به دیگران می گوید .آیا در این هفته
با صحبت درباره عیسی با دیگران ،شاهد او خواهید بود؟می توانید بگویید
که عیسی چه کاری انجام داد تا امکان آمرزش گناه دوست تان

فراهم شود .بگویید که چطور عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان
خوانده اید .به این طریق شما می توانید خبرخوش نجات دهنده را با دیگران
.در میان بگذارید
نجات دهنده آمده بود و زن سامری به سختی می توانست برای در میان
گذاشتن این خبر خوش با دیگران صبر کند! پس از وارد شدن به شهر ،زن
با شادی خبر خوش را اعالم می کرد و مردم نیز برای شنیدن آن خبر جمع
.شدند
زن گفت" :بیایید و کسی را بببنید که هر آنچه کرده بودم به من گفت .آیا
"این مسیح نیست؟

بچه ها از انجام بازی نمایشی این قسمت
هیجان انگیز داستان ،لذت خواهند برد .بچه
های پیش دبستانی می توانند وانمود کنند
که زن سامری هستند در حالیکه فریاد می
!"زند" :بیایید عیسی را ببینید

 ۲را بردارید C ،تصویر  9-3از کتاب تصاویر را ببینید .تصویر (-02
) ۲.را نصب کنید  Cتصویر سامریان -12 ،

تصویر6-3

مردم با خوشحالی به نزد عیسی آمدند .آنها از سخنان زن متعجب شده بودند
و می خواستند ببینند آیا عیسی واقعا مسیح بود که آنها برای مدت طوالنی
.انتظارش را کشیده بودند
بسیاری از سامریان به خاطر آنچه که زن گفته بود و آنچه که خودشان شنیدند،
.ایمان آوردند .ایشان به عیسی به عنوان نجات دهنده شان ایمان آوردند
آنها به او به عنوان تنها کسی که قدرت داشت گناهان شان را ببخشد و تشنگی
.روحانی شان را رفع نماید ،اعتماد کردند

دعوت
شما چطور؟ آیا شما به عیسی به عنوان نجات دهنده تان اعتماد کرده اید؟
فقط عیسی قدرت دارد تا تشنگی روحانی شما را رفع کند .او می تواند گناه
شما را ببخشد و زندگی تان را کامال تغییر دهد .آیا آیه حفظی ما را به یاد
).می آورید؟ (رومیان  31 :01را با هم تکرار کنید
شما نیاز دارید که امروز از گناهان تان توبه کنید و عیسی خداوند را
.بخوانید
لطفا سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید .اگر مایلید عیسی خداوند
را به عنوان نجات دهنده تان بخوانید ،می توانید این دعا را با من تکرار کنید:
"خداوند عزیز ،می دانم که گناهکارم .ایمان دارم عیسی پسر تو است که
برای من مرد و دوباره زنده شد .از تو سپاسگزارم که مرا بسیار زیاد دوست
داری .وقتی که تو را می خوانم  ،کامال به تو اعتماد می کنم که مرا ببخشی.
.متشکرم که مرا از مجازات گناهانم نجات دادی .در نام عیسی آمین
اگر این دعا را با من تکرار کردید ،لطفا مرا (در یک مکان و زمان مشخص)
مالقات کنید تا بتوانم از روی کالم خدا به شما نشان دهم که چطور می توانید
.نجات یابید

با استفاده از این روش یا روش دیگری
که موثر یافته اید از بچه ها دعوت کنید تا
عیسی را قبول کنند .برای آموزش های
بیشتر به "چگونه می توان یک بچه را به
.سوی مسیح هدایت کرد" ،مراجعه کنید
دعوت از پیش دبستانی ها
از رومیان  31 :01و اصطالح"بخوان"
.استفاده کنید

بین هر عبارت مکث کنید و اجازه دهید
.بچه ها در سکوت با شما دعا کنند
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سواالت مروری
بازی مروری
"حاکم درون دایره"
کالس را به دو دسته تقسیم کنید و اجازه
دهید هر کدام از آنها حاکم خود را انتخاب
کند .اجازه دهید که هر یک از دسته ها به
شکل دایره بر روی زمین بنشیند و حاکم
آن در وسط دایره بنشیند ( برای دسته های
کوچکتر از یک دایره ساخته شده با طناب
استفاده کنید تا حاکم درون آن بنشیند و بقیه
تیم نیز بیرون دایره بنشیند .).به نوبت
از تیمها سوال کنید .تا وقتی که تیمی به
سواالت به درستی پاسخ می دهد ،حاکمش
در وسط دایره باقی می ماند .اگر تیمی
اشتباه پاسخ دهد ،بایستی حاکمش از وسط
دایره خارج شده ،در کنار تیم خود بنشیند.
آن تیم بدون حاکم ادامه می دهد تا وقتی
که سوالی را به درستی پاسخ دهد .آنوقت
حاکم جدیدی انتخاب می کند تا در وسط
دایره بنشیند .تیمی که کمترین تغییرات را
.در حاکم خود داشته باشد ،برنده است

بازی مروری پیش دبستانی ها
"حاکم درون دایره"
اجازه دهید بچه های پیش دبستانی به شکل
دایره ای بنشینند .وقتی که بچه ای به
سوالی به درستی پاسخ می دهد ،می تواند
در وسط دایره بنشیند .بعد وقتی که بچه
دیگری سوالی را به درستی پاسخ می دهد،
او حاکم شده و در وسط دایره می نشیند.
از سواالت مروری پیش دبستانی دروس-١
 ٣استفاده کنید و تا وقتی که بچه ها عالقه
مند هستند و زمان اجازه می دهد ،بازی را
.ادامه دهید
برای این که وقت بیشتری به بچه ای که
داخل دایره نشسته است ،بدهید؛ از بچه ها
بخواهید که آیه حفظی را تا سوال بعدی
.تکرار کنند
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 -۱چرا با وجود اینکه بیشتر یهودیان سامریان را دوست نداشتند ،عیسی از
میان سامره سفر کرد؟
عیسی می دانست زنی در سامره وجود داشت که نیاز به شناختن عیسی(
).داشت
 -۲وقتی که شاگردان برای خرید غذا رفتند ،عیسی کجا منتظرشان ماند؟
)(کنار یک چاه در سامره
 -۳عیسی چه چیز غیر معمولی از زن سامری خواست تا برای او انجام دهد؟
(با وجود این که مردان یهودی با زنان سامری صحبت نمی کردند ،عیسی از
).زن جرعه ای آب خواست
 -۴عیسی چه تفاوتی با مردان یهودی داشت؟ (عیسی برای سامریان اهمیت
).قائل بود و مایل بود با ایشان صحبت کند
 -۵چند چیزی که عیسی درباره شما می داند را نام ببرید؟ (اسم شما ،سن
شما ،خانواده شما ،مشکل شما ،گناه شما ،همه چیز را در باره شما می
).داند
 -۶عیسی گفت که زن چه نوع آب مخصوصی می توانست در خواست کند؟
)(.آب زنده
) -۷.آب زنده چیست؟ (زندگی جاودانی
 -۸عیسی چطور کمک کرد که زن به گناهانش بیاندیشد؟ (او به زن گفت که
).همسرش را بخواند و برگردد
 -۹خواندن خداوند برای نجات یافتن به چه معنا است؟ (از عیسی بخواهید
که نجات دهنده شما باشد .ایمان بیاورید و قتی که او بر روی صلیب مرد،
).مجازات گناهتان را برداشت
 -۱۰وقتی زن سامری درک کرد که عیسی همان مسیح است ،چه کاری
).انجام داد؟ (رفت تا به دیگران بگوید که عیسی همان مسیح است
 -۱۱شاهد بودن به چه معنا است؟ (به دیگران بگویید که چه چیزی می
).دانید
-21اگر شما کسی را می شناسید که عیسی را نمی شناسد ،چه کاری باید
).انجام دهید؟ (با او درباره عیسی صحبت کنید

سواالت مروری برای پیش دبستانی ها
 -۱عیسی از زن سامری خواست که چه چیزی به او بدهد؟ (جرعه ای
).آب
) -۲.مشکل زن چه بود؟ (گناه
) -۳.عیسی گفت که چه نوع آبی می توانست به زن بدهد؟ (آب زنده
 -۴وقتی که زن به عیسی ایمان آورد ،چه کاری انجام داد؟ (در مورد عیسی
).با دیگران صحبت کرد

درس ٤
متن کتاب مقدس

عیسی پسر افسری را شفا می دهد
چشم انداز درس
یوحنا 35 -64 :۴

" ۶ :۱۱لیکن بدون ایمان ،تحصیل رضامندی او محال آیه حفظی
". ...است

عبرانیان

هدف تعلیم
.استوار می سازد

بچه نجات نیافته برای دریافت نجات  ،ایمانش را فقط بر مسیح

.تعلیم اصلی

ایمان تان را فقط بر مسیح استوار سازید تا شما را از گناه نجات دهد

.تاکید برای نجات یافتگان

خدا می خواهد که به ایمان زندگی کنید

 C ۲کمک های تصویری

-۷ ،۲۲ -62

خطوط کلی درس
 -۱مقدمه
.خانه افسر پر از غم و اندوه بود ،زیرا شخصی مشرف به موت بود
 -۲پیشرفت وقایع
الف -عیسی به قانا رفت ،زیرا افسری از او خواهش کرد تا پسر مشرف به موتش را شفا دهد:۴ ( .
) 74 -64
) ب -عیسی گفت که مردم نیاز به دیدن معجزات داشتند ،تا ایمان بیاورند84 :۴ ( .
) پ -افسر دوباره التماس کرد تا عیسی پیش از مردن پسرش بیاید94 :۴ ( .
) ت -عیسی به افسر گفت که به خانه برود ،زیرا پسرش زنده خواهد ماند05 :۴ ( .
) ج -خدمتکاران ،افسر را در راه مالقات کردند و به او گفتند که پسرش شفا یافته است15 :۴ ( .
 – ۳نقطه اوج داستان
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) در همان ساعتی که عیسی سخن گفته بود ،پسر افسر شفا یافت35 -25 :۴ ( .
 – ۴نتیجه
) افسر و تمامی اهل خانه اش به عیسی ایمان آوردند35 : ۴ ( .
دعوت ( بچه ی نجات نیافته ) :ایمانت را فقط بر عیسی استوار ساز تا تو را از گناه نجات بخشد.
) (یوحنا42 : ۵
) تاکید برای نجات یافتگان :خدا می خواهد که شما به ایمان زندگی کنید( .رومیان71 :۱
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تعلیم آیه حفظی
آیه ی حفظی :عبرانیان ۶ :۱۱
" ...لیکن بدون ایمان ،تحصیل رضامندی او محال است "

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
.رومیان  31 :01را مرور کنید

 :مقدمه
یک صندلی را در مقابل کالس قرار دهید ).آیا ایمان دارید که اگر روی (
این صندلی بنشینید ،صندلی شما را نگه خواهد داشت؟ ( اجازه دهید پاسخ
داده شود ).برای این که واقعا ثابت کنید ایمان دارید ،باید واقعا بر روی
صندلی بنشینید( .اجازه دهید داوطلبی بر روی صندلی بنشیند ).آیه امروز
.ما درباره ایمان داشتن صحبت می کند
معرفی( :کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست ،نشان دهید .آیه
را از روی کتاب مقدس بخوانید و شرح دهید که چطور آن را پیدا کرده اید.
).اجازه دهید بچه ها آیه را از روی آیه نمایشی با شما بخوانند
:توضیح
بدون ایمان -ایمان یعنی اعتماد کامل داشتن به آنچه خدا درباره خودش می
.گوید و چیزهایی که وعده می دهد انجام می دهد
خشنودی خدا ممکن است -تنها می توانید با اعتماد کردن به خدا باعث
.خشنودی او شوید
:کاربرد
:نجات یافتگان
مهمترین چیزی که خدا می خواهد به آن ایمان بیاورید این است که خدا تنها
پسرش عیسی خداوند را بر روی زمین فرستاد تا برای گناهان تان( کارهای
.اشتباهی که انجام می دهید) بر روی صلیب بمیرد
تنها راهی که می توانید خدا را خشنود کنید و به بهشت بروید از طریق عیسی
.مسیح است
آیا با ایمان آوردن به عیسی خداوند برای نجات یافتن از مجازات گناهان تان
ایمان تان به خدا را نشان داده اید؟
اگر این کار را نکرده اید ،با دقت به درس گوش دهید تا بفهمید چطور می
!توانید امروز به او ایمان بیاورید
:نجات یافتگان
اگر قبال به عیسی خداوند ایمان آورده اید تا شما را از مجازات گناهان تان
.نجات دهد ،خدا انتظار دارد همچنان با ایمان به او زندگی کنید
شما نیاز دارید از خدا اطاعت کنید و به او اعتماد کنید تا به تمام وعده هایش
.در زندگی تان عمل کند
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تکرار پیش دبستانی ها
"توقف کن و برو"
آیه را به همراه بچه های پیش دبستانی
تکرار کنید .در حالیکه آیه را تکرار می
کنید ،می توانید کف دست تان را به سوی
بچه ها نگه دارید تا از گفتن باز ایستند و
دوباره با اشاره شما به گفتن آیه ادامه دهند.
همچنین می توانید از تابلوهایی که روی
آنها نوشته اید" :بایست" یا "برو" استفاده
.کنید

کفر ناحوم
به بچه ها اجازه دهید که اسامی شهرها
و شخصیت های درس را تکرار کنند،
تا بدین ترتیب این اسامی را به خاطر
.بسپارند
احتماالً این مرد یکی از افسران هیرودیس
بود .روشن نیست که آیا او یک یهودی
بود یا غیر یهودی ،اما بیشتر مفسران عقیده
.دارند که او یهودی بود

تصویر  1-4از کتاب تصاویر
قانا
بچه ها از مشخص کردن محل قانا بر روی
نقشه لذت خواهند برد .می توانید اجازه
دهید که بچه ها به طور خالصه اتفاقات
درس های  ١و  ٣را مرور کنند .در ابتدا
عیسی در جلیل به گرمی پذیرفته شد ،اما
سریعا ً توسط مردم طرد شد .این مطلب
نشان می دهد که مورد تحسین قرار گرفتن
معجزات عیسی توسط مردم ،حاکی از
ایمان آنها به هویت عیسی به عنوان پسر
.خدا ،نبود

تکرار :حرف اول
اجازه دهید یکی از بچه ها حرف اول یکی از کلمات را انتخاب کند .بعد (
بچه ها آیه را می گویند ،آنها برای گفتن هر کلمه که با آن حرف شروع می
.شود می ایستند و برای گفتن بقیه کلمات می نشینند
اجازه دهید بچه دیگری حرف اول کلمه دیگری را انتخاب کند و این بار
برای گفتن کلماتی که با آن حرف شروع می شود ،دست بزنید .با به کار
بردن حرف اول و فعالیت های متفاوت ،بازی را ادامه دهید .به عنوان یک
فعالیت مخصوص بچه ها می توانند در یک زمان فعالیت های متفاوتی برای
).چند حرف اول انجام دهند

درس
مقدمه

تصور کنید زندگی کردن در یک قصر چگونه است (.بطور خالصه در این
) باره بحث کنید

پیشرفت وقایع
روستای قانا حدودا در فاصله  ٣٤کیلومتری خانه افسر قرار داشت .عیسی
خداوند اولین معجزه اش را در قانا انجام داد و بعد به سامره سفر کرد .او در
سامره با یک زن سامری بر سر چاهی مالقات کرد .اکنون او به قانا برگشته
بود و شاید در خانه شاگردش ،نتانائیل اقامت داشت .خبرها به سرعت در
سراسر منطقه سکونت عیسی پخش شد .باالخره خبر به خانه افسر نیز در
.کفرناحوم رسید
) ۲.را نصب کنید –  Cتصویر  1-4را ببینید .تصویر افسر (-۲۲
کتاب مقدس می گوید افسر پسری داشت که مبتال به تب باالیی بود و در
شرف مرگ قرار داشت .هر چند که افسر مرد مهمی بود ،اما دکترها نمی
توانستند به پسرش کمک کنند .ظاهرا هیچ درمانی برای بیماری او وجود
نداشت .تصور کنید که چه اندوه عظیمی اعضای خانواده را فرا گرفته بود.
.تمام امیدها از بین رفته بود
) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  2-4را ببینید .تصویر همسر افسر(-32 ،
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افسر از عیسی و قدرت معجزه او آگاه بود .شاید زن افسر پرسیده بود" :آیا
فکر می کنید که عیسی به این جا بیاید و پسر ما را شفا دهد؟ " افسر می باید
به او اطمینان داده باشد" :می روم و از او خواهش می کنم که بیاید ".او می

.دانست که خودش نمی توانست این مشکل را حل کند
آیا می دانستید که با یک مشکل بسیار بد که نمی توانید خودتان آن را حل
کنید ،به دنیا آمدید؟ این مشکل گناه است .گناه ،راه خودتان را به جای راه
.خدا خواستن است
تمایل شما به انجام کارها به روش خودتان ،شما را به انجام کارهای گناه آلود
هدایت می کند .به عنوان مثال وقتی که عصبانی هستید یا به همراه دوستان
تان از مدرسه فرار می کنید ،دزدی می کنید یا دشنام می دهید .کتاب مقدس
می فرماید" :زیرا همه گناه کرده اند و از جالل خدا قاصر می باشند( ".
) رومیان 32 :۳
.شما گناهکار هستید و هرگز نمی توانید به قدوسیت عالی خدا نزدیک شوید
در واقع خدا می گوید که شما مستحق هستید در یک مکان وحشتناک به نام
جهنم ،برای همیشه از او جدا شوید .شاید شما برای خشنودی خدا به کارهای
خوبی که انجام می دهید ،توکل کرده اید تا او نیز گناهان تان را ببخشد .اما
شما هیچ کاری نمی توانید انجام دهید که موجب نجات تان شود .خدا تنها
کسی است که می تواند مشکل گناه تان را حل کند .گناه مشکل وحشتناکی
.است که شما نمی توانید خودتان آن را حل کنید
افسر مشکلی داشت که خودش نمی توانست آن را حل کند .هر کاری که
.کرده بود ،ناموفق بود
) ۲.را بردارید  Cتصویر ( -32
افسر خانه دلپذیرش را ترک کرد و با عجله شروع به حرکت در جاده
سنگالخی قانا کرد .افسر می دانست که دقایق عمر پسر در حال مرگش
:سپری می شد .او می بایست از خود پرسیده باشد
عیسی را در کجای قانا بیابم؟ آیا قادر خواهم بود که از میان جمعیت به"
او دسترسی پیدا کنم؟
آیا او موافقت خواهد کرد که به من کمک کند؟" باالخره پس از ساعت ها
سفر ،افسر توانست روستای کوچک قانا را در جلوی خود ببیند .شاید او از
مردم پرسیده بود که کجا می توانست عیسی را بیابد ،یا شاید خیلی ساده با
این فکر که احتماال عیسی در بین مردم است ،به دنبال ازدحام جمعیت در آن
.نزدیکی پرداخت

تصویر 2-4
بچه ها ی پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که در کنار افسر رومی راه می روند
و به دنبال عیسی می گردند .تابلویی را
در یک طرف نصب کنید که رویش نوشته
شده" :قانا" و در طرف دیگر اطاق تابلوی
".کفر ناحوم" را نصب کنید

تصویر 3-4

 ۲را نصب  Cتصویر  3-4را ببینید .تصویر عیسی در حال صحبت(-۷ ،
).کنید
باالخره افسر عیسی را در میان جمعیت زیادی پیدا کرد .او می دانست که
عیسی تنها امید او است ،پس شجاعانه به عیسی نزدیک شد .او به عیسی
التماس کرد" :لطفا ،شما بایستی فورا با من به کفر ناحوم بیایید و پسر مشرف
به موت مرا شفا دهید ".عیسی به افسر نگاه کرد .به هر جا که عیسی می

بچه ها از بازی نمایشی این مکالمه لذت
.خواهند برد
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رفت ،مردم زیادی نزد او می آمدند .بعضی ها واقعا به کمک عیسی امیدی
.نداشتند .بعضی ها فقط می خواستند معجزه ای ببینند
عیسی گفت " :شما ایمان نمی آورید ،مگر اینکه معجزه ای ببینید ".آیا عیسی
برای افسر که بسیار نگران بود ،دلسوزی می کرد؟ آیا عیسی برای پسری
مشرف به موت بود ،اهمیتی قائل می شد؟ بله ،عیسی یقینا برای آنها اهمیت
قائل بود! او فقط می خواست که این مرد ایمان داشته باشد ،یعنی واقعا ایمان
داشت که عیسی پسر خدا بود .عیسی این مرد و پسرش را دوست داشت و
.برای ایشان اهمیت قائل بود
عیسی شما را نیز دوست دارد و برای شما اهمیت قائل است .او می خواهد
شما ایمان بیاورید که او خدای پسر است .او خالق دنیا و همه چیزهای داخل
آن است .او حیوانات  ،کوه ها و سیارات را ساخت .همچنین او کسی است
که شما را خلق نمود! خدا شما را به شباهت خود ساخت و شما برای او
بسیار مهم هستید .خدا در کتاب مقدس می فرماید" :با محبت ازلی تو را
) دوست داشتم( ".ارمیا۳ :13
او شما را مدت ها پیش از اینکه به دنیا آیید ،دوست داشته است .هر چند که
خدا شما را شبیه خود ساخت ،اما با شما بسیار تفاوت دارد .کتاب مقدس می
گوید که خدا مقدس (پاک از تمامی گناهان) است ،اما او شما را علی رغم گناه
تان دوست دارد .او می خواهد که شما ایمان بیاورید که عیسی خدای پسر
!است .عیسی شما را دوست دارد وبرای شما اهمیت قائل است

تصویر ٤ -٤

عیسی افسر و پسرش را دوست داشت و برای ایشان اهمیت قائل بود .او
می خواست که این مرد ایمان داشته باشد ،یعنی واقعا ایمان داشته باشد که
.او پسر خداست
 ۲را با تصویر افسر در حال  Cتصویر  ۴ -۴را ببینید .تصویر (-۲۲
) ۲.تعویض کنید  Cالتماس-42 ،

تصویر 2-4

افسر ناامید بود .او التماس کزد" :آقا ،لطفا پیش از اینکه فرزندم بمیرد،
بیایید!" عیسی تشخیص داد که مرد به او ایمان دارد  .عیسی به نرمی جواب
".داد" :به خانه برو .پسر تو زنده است
کتاب مقدس می گوید که مرد به سخن عیسی ایمان آورده ،روانه شد .او پا
فشاری نکرد که عیسی با او بیاید .او به سادگی ایمان آورد (اعتماد کرد)
که سخنان عیسی درست است .او به عیسی مسیح برای حل مشکل بسیار
.وخیمش ایمان داشت
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برای حل کردن مشکل وحشتناک گناه تان ،شما نیاز دارید که به مسیح ایمان
بیاورید .عیسی مسیح ،خدای پسر است .او خانه اش را در آسمان ترک
کرد و بر روی زمین آمد و یک زندگی عالی را زیست کرد .مردان شریر
که از عیسی متنفر بودند ،برای کشتن عیسی او را به صلیب کشیدند .عیسی
قدرت داشت که خود را از مرگ نجات دهد ،اما او انتخاب کرد که برای
.شما بمیرد
وقتی که میخ ها به دست ها و پاهای او کوبیده شد و خونش ریخت ،خدا
پسرش را به جای شما برای گناه تان مجازات می کرد .کتاب مقدس می
) فرماید" :و بدون ریختن خون ،آمرزش نیست( ".عبرانیان ۲۲ :۹
عیسی مایل بود که به چنین مرگ وحشتناکی بمیرد ،زیرا این راه خدا برای
آمرزش شما بود .بعد از این که عیسی رنج کشید و برای شما مرد ،در داخل
قبری دفن شد .بعد از سه روز او از مردگان برخاست .او برای همیشه در
آسمان زنده است .خدا می خواهد شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح ،پسر
خداست ،یعنی کسی که مجازات گناه شما را برداشت .آیه حفظی ما به ما یاد
.).آوری می کند( ،عبرانیان  ۶ :۱۱را تکرار کنید
شما نیاز دارید که به مسیح ایمان بیاورید تا مشکل وحشتناک گناه شما را
.حل کند
.افسر به عیسی مسیح ایمان داشت تا مشکل وحشتناکش را حل کند
کتاب مقدس می گوید که او به عیسی ایمان آورد و سفر  43کیلومتری خود
را به سوی خانه آغاز کرد .بیش از یک روز طول می کشید تا او این مسافت
.دور را پیاده سفر کند
تصویر  5-4را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر افسر در حال قدم زدن(
) ۲.را نصب کنید -۲۲ ، C
افسر می بایست با عجله سفر می کرد .وقتی سخن عیسی که می گفت،
"پسرت زنده است" را بیاد می آورد ،هر قدمی که برمی داشت ،امیدش قوی
.تر می شد
) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  6-4را ببینید .تصویر خدمتکاران(-52 ،
روز بعد وقتی که به نزدیکی کفر ناحوم رسید ،به پایین جاده نگاه کرد و
خدمتکارانش را دید که به پیشواز او می آیند .آنها با عجله به نزد او آمدند و
".فریاد زدند" :پسرت زنده و سالمت است
افسر پرسید" :در چه ساعت عافیت یافت؟" خدمتکاران پاسخ دادند" :دیروز.
در ساعت هفتم ،تب از او زایل گشت ".افسر به روز گذشته فکر کرد .او
می باید با تعجب متوجه این مطلب شده باشد" :ساعت هفتم .این دقیقا همان
"!زمانی است که با عیسی صحبت می کردم

بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که با عجله به کفر ناحوم باز می
.گردند

تصویر5-4
اجازه دهید که چند نفر از بچه ها این
قسمت از داستان را بازی کنند و بدین
ترتیب به هیجان آن بیفزایید .بچه ها نیاز
دارند که درفعالیت های پر جنب و جوش
.شرکت نمایند

بچه های پیش دبستانی می توانند خبر
خوشحال کننده را به افسر بدهند" :پسرت
".زنده است
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یک ساعت دیواری را در دست بگیرید.
مطابق زمانبندی یهودیان ،ساعت هفتم یک
بعد از ظهر بود و در زمان بندی رومیان
هفت بعد از ظهر بود .اما نکته در اینجا
است که معجزه دقیقا ً زمانی اتفاق افتاد که
!عیسی سخن گفت
تصویر6-4

نقطه اوج داستان

!در همان ساعتی که عیسی سخن گفته بود ،پسر افسر شفا یافت

نتیجه

 ۲را بردارید ،تصویر همسر و  Cتصویر  ۴ -۷را ببینید .تصویر (-52
) ۲.را نصب کنید  Cپسر-62 ،
افسر با عجله به منزل رفت .او پسرش را زنده و سالم یافت .در آن روز
شادی عظیمی در خانه افسر وجود داشت .او می باید مکالمه اش با عیسی
خداوند را برای تمامی اهل خانه بازگو کرده باشد .او می بایست به ایشان
گفته باشد که چطور عیسی ،خدای مقتدر ،فقط با گفتن کلماتی پسرش را شفا
!داده بود
کتاب مقدس می گوید که همه اهل خانه افسر ایمان آوردند .آنها فقط از وجود
عیسی آگاه نبودند ،بلکه به عیسی خداوند به عنوان پسر خدا ،یعنی نجات
.دهنده شان ،ایمان آوردند
) تصاویر را بردارید (

دعوت

با استفاده از این روش یا روش دیگری که
موثر یافته اید از بچه ها دعوت کنید که
عیسی خداوند را بپذیرند .برای آموزش
های بیشتر به "چگونه می توان یک بچه
را به سوی مسیح هدایت کرد" ،مراجعه
.کنید

دعوت از پیش دبستانی ها
از رومیان  31 :01و اصطالح "بخوان"
.استفاده کنید

آیا تا به حال به عیسی به عنوان نجات دهنده ایمان آورده اید؟ او مرد و
دوباره زنده شد تا مجازات گناهان تان را بردارد .او تنها کسی است که
می تواند شما را ببخشد و به شما کمک کند تا در زندگی تان خدا را خشنود
سازید .عیسی گفت" :هر که کالم مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد،
) حیات جاودانی دارد( ".یوحنا 42 :۵
شما امروز کالم خدا را شنیده اید -کالم خدا گفت که شما گناهکار هستید ،اما
شما باید به عیسی خداوندنعیسی مرد و مجازات گناه شما را برداشت .اکنو
ایمان بیاورید تا بخشیده شوید .وقتی که به او ایمان می آورید ،خدا وعده
می دهد که یک زندگی جدید به شما می دهد و این زندگی برای همیشه ادامه
خواهد داشت .او شما را تغییر خواهد داد تا بتوانید به ایمان زندگی کنید و
او را خشنود سازید .آیا امروز به عیسی خداوند ایمان خواهید آورد؟ لطفا
سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید .اگر مایلید که به عیسی خداوند
به عنوان نجات دهنده تان ایمان بیاورید ،لطفا با نگاه کردن به من آن
).را نشان دهید( .متوجه جوابها شوید
کسانی که به من نگاه کردند ،می توانند مرا (در یک مکان و زمان مشخص)
مالقات کنند تا بتوانم از روی کالم خدا به آنها نشان دهم که چطور می توانند
.زندگی جاودانی داشته باشند .همگی شما می توانید چشمان تان را باز کنید

تاکید برای نجات یافتگان
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شاید شما قبال به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده اید.
شما می دانید که او گناهان تان را بخشیده است و حاال شما به او تعلق دارید.
اما این فقط شروع بوده است! وقتی که به عیسی خداوند به عنوان نجات
دهنده تان ایمان آوردید ،خدا می خواهد که به ایمان نیز زندگی کنید .او می
خواهد که هر روزه به او اعتماد کنید .وعده های بسیاری در کتاب مقدس
برای کسانی که متعلق به خدا هستند وجود دارد .او می خواهد که شما هر
روز به آن وعده ها توکل کنید .این معنی و مفهوم زندگی کردن به ایمان
است .شما می توانید ایمان داشته باشید که خدا همیشه در هر موقعیتی با شما
است( .عبرانیان  ) ۶ -۵ :31شما می توانید ایمان داشته باشید که خدا تمام
) نیازهای تان را رفع خواهد کرد( .فیلیپیان 91 :۴
شما می توانید ایمان داشته باشید که خدا تمام چیزهایی را که برای شما اتفاق
) می افتد ،تحت کنترل خود دارد( .رومیان 82 :۸
کتاب مقدس می فرماید" :عادل (کسانی که با ایمان آوردن به مسیح ،در
رابطه صحیحی با خدا قرار گرقتند ).به ایمان زیست خواهد نمود( ".رومیان
) 71 :۱
وقتی وسوسه می شوید که نگران مشکالت تان باشید ،آیا بیاد خواهید آورد که
خدا می خواهد به او اعتماد کنید؟ او می خواهد همانگونه که شما به عیسی
خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان دارید ،به ایمان نیز زندگی کنید( .این
مبحث را با دعا به پایان ببرید .از خدا بخواهید که به بچه های نجات یافته
).کمک کند تا به ایمان زندگی کنند

سواالت مروری

) -۱در شهر کفرناحوم چه کسی بسیار بیمار بود؟ (پسر یک افسر
 -۲وقتی افسر شنید که عیسی در شهر قانا بود ،چه کاری انجام داد؟ (او به
).قانا سفر کرد و از عیسی التماس کرد که بیاید و پسرش را شفا دهد
 -۳عیسی به افسر گفت که چه کار کند؟ (به خانه برود ،زیرا پسرش زنده
).است
 -۴افسر چطور نشان داد که به سخنان عیسی ایمان داشت؟ (او فورا به سوی
خانه اش سفر کرد -۵ ).طبق آیه حفظی ما  ،چرا نیاز دارید که ایمان داشته
).باشید؟ (بدون ایمان ،خشنودکردن خدا محال است
 -۶پسر افسر چه وقت شفا یافت؟ (ساعت هفتم ،همان زمانی که عیسی گفته
).بود پسر افسر زنده است
 -۷در نتیجه شفای پسر افسر ،چه اتفاقی برای اعضای خانه افسر افتاد؟
(.تمامی ایشان به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده شان ایمان آوردند
 -۸اگر مسیح نجات دهنده شما است ،یکی از وعده های خدا که می توانید به
آن ایمان داشته باشید را نام ببرید ؟ (خدا همیشه با شما است -عبرانیان :۱۳
 ،۶ -۵خدا نیازهای تان را مرتفع خواهد کرد -فیلیپیان  ،91 :۴خدا همه چیز
)را تحت کنترل خود دارد -رومیان 82 :۸

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته
را نشان دهید :خدا می خواهد که به ایمان
.زیست کنید
این وعده ها را به شکل ساده ای برای پیش
دبستانی ها توضیح دهید :عیسی همیشه با
من است ،هر آنچه را که نیاز داشته باشم،
عیسی به من می دهد .عیسی به من اهمیت
.می دهد و برای من فکر می کند

بازی مروری
"بیا به این طرف"
بچه ها را به دو تیم تقسیم کنید و اجازه
دهید هر کدام از تیم ها صفی را تشکیل
دهند که روبروی همدیگر قرار گرفته
است .یک طرف این دو صف را به
عنوان سر صف مقرر کنید .سپس به
نوبت از تیم ها سوال کنید .وقتی که تیمی
به درستی پاسخ می دهد ،یک بچه از سر
صف تیم مقابل ،به انتهای صف تیمی
که درست جواب داده ،منتقل می شود.
بعد از پرسیدن تمامی سواالت ،تیمی که
.بیشترعضو دارد ،برنده است
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این بازی می تواند به نحو دیگری نیز
انجام شود .بچه ای که به درستی پاسخ
می دهد ،می تواند یکی از کاغذهای رنگی
که در درون کیفی قرار داده شده است ،را
بیرون بکشد و یکی از اعضای تیم مقابل
که لباسی به همین رنگ پوشیده است ،را
.به تیم خود منتقل نماید

بازی مروری پیش دبستانی ها
تصاویر درس را روی میز در کنار
تابلوی کوچکی پهن کنید .وقتی که بچه
ای به درستی پاسخ می دهد  ،می تواند
یکی از تصاویر را انتخاب کرده ،درباره
آن توضیح دهد و آن را بر روی تابلوی
کوچک نصب کند .شما می توانید فقط از
تصاویر این درس استفاده کنید یا این که
سواالت و تصاویر سه درس قبلی را نیز
به کار گیرید .بازی را تا جایی که بچه ها
عالقه مند هستند و زمان اجازه می دهد،
.ادامه دهید
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 -9مشکل وحشتناک شما چیست که از حل آن عاجز هستید؟( تاریکی
)روحانی ،گناه
 -01مجازات گناه چیست؟ (جدایی ابدی از خدا در یک مکان بسیار بد به
).نام جهنم
 -۱۱عیسی چه کاری برای پرداخت بهای گناهان شما انجام داد؟ (او بر
).روی صلیب مرد و سپس دوباره زنده شد
 -21تنها راه نجات از گناه چیست؟ (به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده
).تان ایمان آورید

سواالت مروری پیش دبستانی ها
) -۱.افسر از عیسی خواست که چه کاری انجام دهد؟ (پسرش را شفا دهد
 -۲وقتی که افسر به خانه رسید ،چه اتفاقی برای پسرش افتاده بود؟ (او شفا
).یافته بود
) -۳.مفهوم ایمان چیست؟ (باور کردن یا اعتماد نمودن
 -۴برای اعضای خانه افسر اتفاقی افتاد؟ (تمامی آنها به عیسی به عنوان
).نجات دهنده شان ایمان آوردند

درس ۵

بارتیمائوس بینا می شود
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

لوقا 34 -53 :81

یوحنا  …" 21 :۸من نور عالم هستم .کسی که مرا متابعت کند ،در
آیه حفظی
".ظلمت سالک نشود ،بلکه نور حیات را یابد
هدف تعلیم
.بردارد

بچه نجات نیافته عیسی ،نور جهان را می خواند تا تاریکی گناهانش را

.تعلیم اصلی

فقط عیسی می تواند تاریکی گناهان تان را بردارد

.تاکید برای نجات یافتگان

خدا را به خاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجام می دهد ،ستایش کنید

 C ۲کمک های تصویری

 72 -03و 21و ۷و -۲

خطوط اصلی درس
 -۱مقدمه
!تصور کنید همیشه در تاریکی بودن چگونه است
 -۲پیشرفت وقایع
) الف -بارتیمائوس کور در کناره جاده می نشست و گدایی می کرد53 :81( .
) ب -او شنید که جمعیتی در حال گذر هستند و پرسید که چه خبر است63 :81( .
) پ -آنها به او گفتند که عیسی در حال عبور کردن است73 :81( .
) ت -بارتیمائوس فریاد زد و از عیسی طلب ترحم کرد83 :81( .
) ث -جمعیت سعی کرد که بارتیمائوس را ساکت کند ،اما او بلند تر فریاد زد93 :81( .
) ج -عیسی توقف کرد و دستور داد که بارتیمائوس را به نزد او آوند04 :81( .
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) چ -عیسی از بارتیمائوس پرسید که چه حاجتی دارد14 :81( .
) ح -بارتیمائوس تقاضا کرد که بیناییش را بدست آورد14 : 81( .
) خ -عیسی به بارتیمائوس گفت که بیناییش را بدست آورد ،زیرا ایمانش او را شفا داده بود24 : 81( .

 -۳نقطه اوج داستان
) بارتیمائوس بیناییش را بدست آورد -او دیگر در تاریکی نبود! (34 : 81

 -۴نتیجه

) الف -بارتیمائوس در حالی که خدا را تمجید می کرد ،بدنبال عیسی در راه روانه شد34 : 81( .
) ب -مردم نیز خدا را تمجید کردند34 : 81( .
)دعوت (بچه نجات نیافته) :فقط عیسی می تواند تاریکی گناهان تان را بردارد( .رومیان 31 : 01
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تعلیم آیه حفظی
آیه حفظی  :یوحنا 21 :۸
من نور عالم هستم .کسی که مرا متابعت کند ،در ظلمت سالک نشود "….
".بلکه نور حیات را یابد
:مقدمه
آیا تا به حال سعی کرده اید که از میان اتاق تاریکی عبور کنید؟ (مختصرا
).بحث کنید
وقتی که نمی توانید ببینید به کجا می روید ،مشکل است که از برخورد با
اجسام اطراف تان خود داری کنید .این طور نیست؟ شما به نور نیاز دارید
.تا ببینید که به کجا می روید
این موضوع مرا به یاد یکی از اسامی که عیسی خود را در کالم خدا ،یعنی
.کتاب مقدس ،به آن نام می خواند ،می اندازد

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
رومیان  31 :01را مرور کنید

اگر محل تاریک یا کمدی در اطاق وجود
.دارد ،المپ آنجا را روشن و خاموش کنید

:معرفی
کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست ،نشان دهید .آیه را از(
روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که چطور آن را یافته اید .اجازه
).دهید بچه ها آیه را از روی آیه نمایشی با شما بخوانند
 :توضیح
من نور عالم هستم - ".همه انسان ها در تاریکی گناه به دنیا می آیند ،اما"
عیسی نور جهان است .او مجازات گناه شما را برداشت تا بتوانید به خدا
.نزدیک شوید و ظلمت گناهان تان برداشته شود
کسی که مرا متابعت کند ،در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد"".
 وقتی که عیسی را می خوانید تا شما را از گناه نجات دهد ،او می آید تا درشما زندگی کند .او زندگی جدیدی از درون به شما می بخشد تا بتوانید برای
.همیشه با او زندگی کنید و در تاریکی گناه نباشید
:کاربرد
نجات نیافتگان :اگر عیسی خداوند را نخوانده اید تا شما را نجات بخشد،
شما همچنان در تاریکی گناه هستید .شما نیاز دارید که امروز عیسی را
.بخوانید
نجات یافتگان :خدا همیشه در حال کار کردن است .او همیشه مردم را از
تاریکی گناه بیرون می کشد .اگر شما قبال عیسی خداوند را به عنوان نجات
دهنده تان خوانده اید ،مطمئن شوید که خدا را به خاطر کارهای نیکویی که
.برای دیگران انجام می دهد ،تمجید کنید
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تکرار برای پیش دبستانی ها
آیه را دوبار به همراه بچه های پیش
دبستانی تکرار کنید .بعد اجازه دهید که
یکی از بچه های پیش دبستانی یکی از
قسمت های آیه نمایشی را از روی تابلوی
کوچک بردارد .آیه را دوباره تکرار کنید
و اجازه دهید یکی دیگر از بچه های پیش
دبستانی قسمت دیگری را بردارد .تا جایی
که تمامی قسمت های آیه برداشته شود ،آیه
را تکرار کنید .اگر زمان اجازه می دهد،
برعکس عمل کنید و هر بار قسمت های
آیه را دوباره سر جایش برگردانید .این
فعالیت ،بچه های پیش دبستانی را عالقه
مند می سازد ،حتی اگر به تازگی شروع به
.شناخت حروف و کلمات کرده باشند

مشارکت فعاالنه به بچه ها کمک می کند
.که درس را بهتر درک نمایند

تکرار :حروف اول
اجازه دهید یکی از بچه ها حرف اول کلمه ای از آیه را انتخاب کند .بعد(
بچه ها آیه را می خوانند ،اما وقتی که به کلمه ای می رسند که با آن حرف
آغاز می شود ،می ایستند و برای گفتن بقیه کلمات می نشینند .اجازه دهید که
بچه دیگری حرف اول دیگری انتخاب کند و اجازه دهید وقتی که بچه ها به
کلماتی می رسند که با آن حرف شروع می شود ،دست بزنند .بازی را ادامه
دهید و از حروف اول متفاوت و فعالیت های دیگری استفاده کنید .به عنوان
یک تالش مخصوص ،بچه ها توانستند فعالیت های متفاوتی را با چند حرف
).اول انتاب شده در یک زمان انجام دهند

درس
مقدمه

چشمان تان را کامال ببندید و بعد از این که من تا  01شمردم ،آنها را باز کنید.
)(.به آرامی تا  01بشمارید
حاال می توانید چشمان تان را باز کنید .آیا بای تان مشکل بود که در آن مدت
چشمان تان را ببندید؟ وقتی که چشمان تان بسته بود ،چه چیزی دیدید؟ (هیچ
چیز ،فقط تاریکی) شما تنها مدت کوتاهی چشمانتان را بستید .تصور کنید
که اگر همیشه در تاریکی بودید ،چگونه بود؟

پیشرفت وقایع

اریحا
بچه ها از مشخص کردن این شهر بر روی
.نقشه لذت خواهند برد

اجازه دهید بچه های پیش دبستانی چشمان
شان را ببندند .بعد اجازه دهید که گلی را
لمس نموده و بو کنند .بگذارید آنها درک
نمایند که هر چند افراد کور ،نمی توانند
ببینند؛ اما می توانند اشیای اطراف خود را
.لمس کرده و بو نمایند
تصویر 1-5
اسم بارتیمائوس در گزارش مترادف
مرقس  25 -24 :01نیز وجود دارد.
اجازه دهید بچه ها اسم او را به همراه شما
تکرار کنند .بچه ها نیاز دارند که برای
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کتاب مقدس درباره مردی که در شهر زیبای اریحا زندگی می کرد ،برای
مان تعریف می کند و اریحا شهری با درختان بلند خرما و گلهای رز خوشبو
بود .مطمئن هستم که این مرد دوست داشت گلها را بو کند و به صدای خش
خش تکان خوردن درختان خرما که در زیر آفتاب گرم بودند ،گوش دهد.
اما او نمی توانست آنها را ببیند .او حتی نمی توانست یک گل رنگی یا یک
درخت خرما را ببیند .او هیچ چیز را نمی دید .برای او همیشه دنیا تاریک
!تر از تاریک ترین شب ها بود ،زیرا او کور بود
شاید هر روز صبح بارتیمائوس کور راه خود را کورمال کورمال در میان
خیابان های شهر از منزلش تا مکان مشخصی بیرون شهر اریحا می پیمود.
در آنجا او در کنار جاده می نشست و در طول روز از مردم مشغولی که با
.عجله به شهر وارد می شدند یا از آن خارج می شدند ،گدایی می کرد
مطمئن هستم که بارتیمائوس نمی خواست گدا باشد ،اما در آن روزها افراد
کور مانند این روزها نمی توانستند کار کنند .آه ،ای کاش او هم می توانست
!مانند بقیه انسان ها شغلی داشته باشد و پول بدست بیاورد
روزها یکی پس از دیگری در کنار جاده خاکی می نشست و گدایی می
کرد .بعضی وقت ها افراد مهربانی پیدا می شدند که توقف می کردند و با

او صحبت می نمودند .او به خاطر دوستانی که وقت می گذاشتند تا او را
مالقات کنند ،سپاسگزار بود .شاید آنها برای او مانند روزنامه ای بودند که
.آخرین خبرها را می آورد
) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  2-5را ببینید .تصویر دوستان(-12 ،
یک روز دوستان بارتیمائوس ،بزرگ ترین و هیجان انگیزترین خبر را
داشتند که به او بدهند .احتماال چنین اتفاقی افتاد" :ایشان با هیجان پرسیدند :آیا
درباره عیسی ناصری شنیده ای؟ بارتیمائوس پاسخ داد :نه .او دیگر کیست؟
یکی از دوستان توضیح داد :بعضی ها فکر می کنند او پیغام رسانی از
طرف خدا ،یک نبی ،است .شخص دیگری اضافه کرد :و بعضی می گویند
.که او نجات دهنده ،کسی است که خدا وعده داد او را بفرستد ،می باشد
تمامی مردم یهودا و جلیل درباره او صحبت می کنند! او درباره خدا و آسمان
صحبت می کند و معجزات بزرگی انجام می دهد .او به پنج هزار نفر ،با
پنج عدد نان و دو ماهی کوچک غذا داد .او مردگان را دوباره زنده کرد!
او کران را شنوا و لنگان را خرامان ساخت .سپس آنها گفتند :بارتیمائوس،
او حتی مرد کوری را بینا ساخت!" بارتیمائوس با خود اندیشید :کوری را
بینا ساخت .نمی دانم آیا او می تواند مرا بینا سازد؟ شاید از آن روز به بعد
بارتیمائوس به عیسی می انیشید .بارتیمائوس و تمامی قوم اسرائیل منتظر
آمدن نجات دهنده موعود بودند .خدا وعده داده بود که نجات دهنده جهان یک
نفر از خانواده پادشاه بزرگ ،داوود خواهد بود .داوود در سال های بسیار
دوری زندگی می کرد .آیا عیسی می توانست نجات دهنده ی موعود باشد؟
!شاید او می توانست بارتیمائوس را بینا سازد
بارتیمائوس از لحاظ جسمانی کور بود ،زیرا نمی توانست با چشمان خود
.ببیند .اما او مشکل بزرگتری داشت
.بارتیمائوس به خاطر گناهانش در دل خود تاریکی داشت
شما نیز به خاطر گناه با دلی تاریک به دنیا آمدید .کتاب مقدس می فرماید:
"کسی عادل نیست ،یکی هم نی( ".رومیان  )01 :۳در گناه زیستن ،مانند
در تاریکی بودن است ،زیرا شما از خدا جدا هستید و نمی توانید بوسیله
خودتان او را بیابید .گناه ،شما را کور کرده است و مانع می شود حقیقت را
درباره خدا و خودتان ببینید .گناه چیست؟
هر آنچه که شما می گویید ،انجام می دهید یا فکر می کنید که شریعت (احکام)
خدا را می شکند ،گناه است .سرپیچی از والدین یا معلم تان ،عصبانی شدن
در وقتی که نمی توانید راه خودتان را داشته باشید یا فریبکاری در انجام
تکالیف درسی تان ،گناه است .احتماال می توانید به راه های دیگری که
توسط آنها گناه کرده اید ،بیاندیشید .خدا می گوید که تمام گناهان باید مجازات
شود و مجازات گناه ،جدایی ابدی از خدا دریک مکان تاریک و وحشتناک
است .شما بدون عیسی خداوند گم شده اید .شما به خاطر گناه ،با دلی تاریک
.به دنیا آمدید
بارتیمائوس نیز به خاطر گناه ،دلی تاریک داشت .این مشکل بزرگتر از
.مشکل ناتوانی در دیدن با چشم هایش بود

.یادگیری کلمات ،آنها را به زبان بیاورند

تصویر2-5

بچه ها از بازی نمایشی این صحنه لذت
می برند .کارت هایی تهیه کنید که
مکالمات درس بر روی آنها نوشته شده تا
بچه ها از روی آنها بتوانند مکالمات را
.بخوانند

49

) ۲.را بردارید  Cتصویر (-12
اما بارتیمائوس می خواست که قادر به دیدن باشد! ای کاش که او با عیسی
مالقات می کرد! اما امید کمی وجود داشت .او نمی توانست به ناصره سفر
کند .او فقط می توانست منتظر بماند و امیدوار باشد که عیسی به اریحا بیاید.
پس این درست همان کاری بود که بارتیمائوس روزها یکی پس از دیگری
.انجام داد .او در کنار جاده می نشست و گدایی می کرد
وقتی که بهار شد ،مردم گروه گروه شروع به سفر کردن از اریحا به اورشلیم
نمودند .زمان جشن پسح بود و بسیاری از مردم مسافت های طوالنی را
سفر می کردند تا در جشن حضور یابند .این روزها ایام پر کاری برای
بارتیمائوس کور بود ،زیرا مردم زیادی سفر می کردند .این روزها فرصت
خوبی برای گدایی بود .بارتیمائوس می بایست از خود پرسیده باشد :آیا
عیسی ناصری از اریحا عبور خواهد کرد؟ مطمئن هستم که او می تواند
.مرا مرا بینا سازد
تصویر3-5

) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  3-5را ببیند .تصویر جمعیت مردم(-82 ،

پسح ،جشن ساالنه یهودیان می باشد .این
جشن نشانه ای از نجات آنها از مرگ می
باشد .وقتی یهودیان در مصر بودند ،در
یک شب مخصوص فرشته مرگ از میان
خیابان ها گذر کرد و فقط کسانی نجات
یافتند که سردر خانه های شان با خون بره
.نشانه گذاری شده بود

یک روز وقتی که بارتیمائوس بر کناره جاده نشسته بود ،صدای هیجان زده
مردم و صدای پاهای زیادی را شنید .او فهمید که گروه بزرگی از مردم می
آیند .اتفاق غیر معمولی داشت رخ می داد! شاید او داد زد" :چه خبر است؟
"چرا مردم جمع شده اند؟
جوابی شنیده شد" :عیسی ناصری می آید!" بارتیمائوس بر خود لرزید:
عیسی ناصری؟ او می باید نزد عیسی می رفت ،اما چگونه؟ او نمی
توانست عیسی را ببیند و ممکن نبود که عیسی در این جمعیت زیاد او را
ببیند! بارتیمائوس می باید چه کار دیگری انجام می داد؟ (اجازه دهید بچه
ها پاسخ دهند ).تنها یک کار وجود داشت که او می توانست انجام دهد .او
.می توانست عیسی را صدا بزند

اجازه دهید که بچه های پیش دبستانی در
یک خط حرکت کنند ،تا وانمود کنند که
.برای جشن به اورشلیم می روند
اجازه دهید که پیش دبستانی ها این کلمات
"!را تکرار کنند" :عیسی ناصری می آید
تصویر 4-5
سخنان بارتیمائوس را به شکل نمایشی
بگویید .یا این که اجازه دهید بچه ای این
.کار را انجام دهد
اجازه دهید که بچه های پیش دبستانی،
انگشت شان را روی لب شان بگذارند و
".بگویند" :هیس
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 ۲را نصب  Cتصویر 4-5را ببینید .تصویر شاگردان و عیسی ۷ ،و (-۲
).کنید
!".بارتیمائوس فریاد زد" :عیسی ،پسر داوود .بر من رحم فرما
مردمی که در جلوی بارتیمائوس بودند بسیار عصبانی شدند .آنها دستور
دادند" :ساکت باش ".اما بارتیمائوس توجه نکرد .او می ترسید که عیسی
بدون شنیدن صدای او از آنجا بگذرد! بارتیمائوس همچنان فریاد می زد:
!"".پسر داوود .بر من رحم فرما
عیسی شنید که بارتیمائوس او را می خواند .او توقف کرد و بی حرکت ماند.
.عیسی بارتیمائوس را دوست داشت

آیا می دانستید که عیسی شما را نیز دوست دارد؟ عیسی خدای پسر است.
خدا کسی است که شما را آفرید .خدا همچنین آسمان ،گلهای زیبا ،درختان
و کل جهان را آفرید! اما شما خلقت مخصوص او هستید .خدا همه چیز را
درباره شما می داند .او می داند که شما چه قیافه ای دارید ،چه چیزی را
دوست دارید و به چه چیزهایی فکر می کنید .او همچنین از دل گناه آلودتان
آگاه است .خدا عالی و از تمامی گناهان پاک است .به این دلیل است که هیچ
گناهی نمی تواند در آسمان باشد .اما علی رغم گناهان تان ،خدای پدر "ما
".را محبت نمود و پسر خود را فرستاد
اول یوحنا  .) 01 :۴او شما را بیشتر از آنکه بتوانید تصورش را بکنید( ،
!دوست دارد
عیسی بارتیمائوس را دوست داشت .به همین دلیل وقتی که عیسی صدای
".بارتیمائوس را شنید ،توقف کرد .عیسی گفت" :او را به نزد من بیاورید
مردم با هیجان گفتند" :بارتیمائوس ،برخیز! او تو را می خواند!" بارتیمائوس
.بر روی پاهایش برخاست و به نزد عیسی رفت
 ۲را با تصویر بارتیمائوس C -92 ،تصویر  ۵-۵را ببینید .تصویر (-72
)  ۲.تعویض کنید C
وقتی که مرد کور منتظر ماند ،عیسی با صدای محبت آمیزی گفت " :چه می
"خواهی برای تو بکنم؟
عیسی تنها کسی بود که قدرت داشت بینایی بارتیمائوس را به او بدهد .اما
بیشتر از آن ،عیسی تنها کسی بود که می توانست تاریکی گناه را از دل
.بارتیمائوس پاک کند
عیسی تنها کسی است که می تواند تاریکی گناه را از دل شما نیز پاک کند.
درست چند روز پس از اتفاق افتادن این داستان عیسی خداوند بر روی صلیب
مرد .خدا او را به خاطر گناه کل جهان و همچنین گناهان شما مجازات کرد.
عیسی عالی (بدون گناه) است و مستحق نبود که بمیرد ،اما او با میل خود
.خونش را داد و مرد تا راهی برای بخشیده شدن گناهان تان فراهم سازد
کتاب مقدس می گوید او "ما را از قدرت ظلمت رهانیده ،به ملکوت پسر
محبت خود منتقل ساخت ،که در وی فدیه خود ،یعنی آمرزش گناهان خویش
)را یافته ایم( .کولسیان 41 -31 :۱
چون خون عیسی بر روی صلیب ریخت و بر روی صلیب مرد ،شما می
توانید از تاریکی گناه آزاد شوید و از خدا جدا نشوید .بعد از اینکه عیسی
مرد ،بدن او دفن شد ،اما پس از سه روز او دوباره زنده شد .او امروز در
آسمان زندگی می کند .عیسی تنها کسی است که می تواند تاریکی گناه را
 .از دل تان پاک کند
عیسی تنها کسی بود که می توانست تاریکی گناه دل بارتیمائوس را پاک
سازد .او همچنین تنها کسی بود که قدرت داشت بینایی بارتیمائوس را به او

بگذارید بچه ها متوجه شوند که خدا آنها را
.شخصا ً دوست دارد

وقتی که عیسی او را خواند ،بارتیمائوس
ردای گدایی خود را پرت کرد ( .مرقس
 ،) 05 :01این مطلب عملی بود که نشان
!از ایمان عظیم او داشت
تصویر ۵ -۵
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".ببخشد .بارتیمائوس گفت" :خداوندا ،تا بینا شوم
سکوتی بر جمعیت حکمفرما شد و همگی به عیسی نگاه کردند .او چه کار
خواهد کرد؟ عیسی به آرامی گفت" :بینا شو ".وقتی که عیسی صحبت کرد،
.بارتیمائوس به کالمش ایمان آورد

تصویر 6-5

اجازه دهید که بچه های پیش دبستانی
چشمان شان را ببندند و آنها را با دست
های شان بپوشانند .بعد بگذارید که دست
های شان را کنار بزنند و چشمان شان را
.باز کنند

 ۲را با تصویر بارتیمائوس شفا  Cتصویر  6-5را ببینید .تصویر (-92
) ۲.تعویض کنید  Cیافته 03 ،و
ناگهان بارتیمائوس توانست ببیند! این واقعه شبیه این بود که پرده ای از
جلوی چشم های او کنار رفت! بارتیمائوس به خاطر نور شدید آفتاب پلک
می زد .او نور ،رنگ ها و مردم را می دید .احتماال او مستقیما به درون
.چهره نجات دهنده نگاه کرد

نقطه اوج داستان

!بارتیمائوس بیناییش را بدست آورد – او دیگر در تاریکی نبود

نتیجه

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه های نجات
یافته را نشان دهید :خدا را به خاطر
کارهای خوبی که برای دیگران انجام می
.دهد ،شکر گزاری نمایید
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اما اتفاقی مهمتر از بینا شدن برای بارتیمائوس رخ داد .او عیسی را خوانده
بود و دیگر در تاریکی گناه نبود .گناهان بارتیمائوس بخشیده شده بود! او
خدا را به خاطر قدرتش سپاس گفت ،اما او تنها کسی نبود که خدا را تمجید
کرد .کتاب مقدس می گوید که تمامی مردمی که دیدند بارتیمائوس بینا شد،
خدا را تمجید کردند .آنها به خاطر بارتیمائوس بسیار خوشحال بودند! آنها
خدا را به خاطر کار نیکویی که برای بارتیمائوس انجام داده بود ،تمجید
.کردند
اگر قبال عیسی را به عنوان نجات دهنده تان خوانده اید ،می توانید خدا را به
خاطر کارهای نیکویی که برای دیگران انجام می دهد ،تمجید کنید .وقتی
خدا کسی را از گناه نجات می دهد یا به نحو خاصی به شخصی برکت می
دهد ،شما چطور عکس العمل نشان می دهید؟ آیا شما آنها را نادیده می
گیرید؟ آیا حسادت می کنید که برای آنها اتفاق خوبی افتاده است ،نه برای
شما؟ خدا در کالمش می گوید که فرزندانش باید "در خداوند دائما شاد
 ).باشند( ".فیلیپیان ۴ :۴
خدا می خواهد که شما او را به خاطر تمام چیزهای خوبی که انجام می دهد،
!تمجید کنید؛ حتی اگر او این کارها را برای دیگران انجام دهد
وقتی کسی که او را می شناسید ،عیسی را به عنوان نجات دهنده اش می
خواند ،خدا را به خاطر کاری که انجام داده تمجید کنید .اجازه دهید شخص
بداند که شما به خاطر او خوشحال هستید تا بدین نحو باعث تشویق او
.شوید

کتب مقدس می گوید وقتی که فرزندان خدا او را به خاطر کار نیکویی که
برای بارتیمائوس انجام داده بود ،تمجید کردند؛ بارتیمائوس بدنبال عیسی به
.راه افتاد ،زیرا عیسی کوری و تاریکی گناهش را رفع کرده بود

دعوت

فقط عیسی می تواند تاریکی گناهان را برطرف نماید .اگر عیسی را به
عنوان نجات دهنده خود نمی شناسید ،گناهان تان همچنان شما را از خدا جدا
می سازد .اما خدا شما را دوست دارد و می خواهد شما را ببخشد .کتاب
مقدس می فرماید" :زیرا هر که نام خداوند را بخواند ،نجات خواند یافت".
) (رومیان 31 :01
شما نیاز دارید که به نزد عیسی بیایید و به او که پسر خدا است و اینکه او
به خاطر گناهان تان بر روی صلیب مرد تا مجازات گناهان تان را بردارد،
ایمان بیاورید (کامال اعتماد کنید .).اگر مایلید که از گناهان تان توبه کنید و
عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان بخوانید ،او شما را از مجازاتی
که به خاطر گناه مستحق آن هستید ،نجات می دهد و زندگی تان را برای
.همیشه تغییر می دهد
آیا مایلید که امروز عیسی خداوند را بخوانید؟
لطفا سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید .اگر امروز مایلید که
عیسی را بخوانید و به او اعتماد کنید تا شما را نجات دهد ،با بلندکردن دست
.تان آن را به من نشان دهید
وقتی که ببینم شما این کار را می کنید ،متوجه خواهم شد که می خواهید
) درباره خواندن نام عیسی با من صحبت کنید( .متوجه پاسخ ها شوید
همگی می توانید چشمان تان را باز کنید .اگر دست تان را بلند کردید ،لطفا
مرا (در یک مکان و زمان مشخص ) مالقات کنید تا بتوانم از روی کالم
.خدا به شما نشان دهم که چطور می توانید نجات یابید

با استفاده از این روش یا روش دیگری که
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 از پیش دبستانی ها
از رومیان  31 :01و اصطالح "بخوان"
.استفاده کنید

سواالت مروری
 -١بار تیمائوس که بود و برای گذران امور زندگی چه کاری انجام می داد؟
)(.او مرد کوری بود که گدایی می کرد
 -۲بعد از اینکه بارتیمائوس کور درباره عیسی شنید ،چه امیدی داشت؟ (او
).امید داشت که عیسی به اریحا بیاید و او را بینا سازد
 -۳فکر می کنید که چرا بارتیمائوس فکر عیسی می تواند به او کمک
کند؟ (او می باید درباره معجزاتی که عیسی برای دیگران انجام داده بود،
).چیزهایی شنیده باشد و ایمان داشت که عیسی نجات دهنده موعود بود
) -۴عیسی برای رفتن به چه شهری از اریحا می گذشت؟ (اورشلیم
 -۵بارتیمائوس چه کرد تا عیسی را متوجه خود سازد ؟ (او عیسی را صدا
).زد
 -۶وقتی که عیسی شنید بارتیمائوس او را می خواند چه کار کرد؟ (او توقف

بازی مروری
از یکی از بچه ها بخواهید تا سوالی را
پاسخ دهد .بعد از تمامی بچه ها بخواهید
که چشمان شان را ببندند و رای دهند که آیا
پاسخ سوال درست بوده است .اگر انگشت
اشاره شان را به سوی باال بگیرند ،نشان
می دهد که پاسخ درست بود .اگر انگشت
اشاره شان به سوی پایین باشد ،یعنی پاسخ
اشتباه بوده است .تعداد بچه های هر تیم را
که درست رای داده اند ،ثبت کنید .تیمی
که بیشترین رای درست را می دهد ،برنده
این دور است .بازی را ادامه دهید تا تمامی
.سواالت پاسخ داده شود
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بازی مروری برای درس ۶
برای این که بازی درس  ۶را آماده کنید،
از بچه ها بپرسید که دوست دارند چه بازی
.را در هفته آینده انجام دهند

بازی مروری پیش دبستانی ها
"مرد چوبی"
وقتی که بچه ای به سوالی به درستی پاسخ
می دهد ،یکی از قسمت های یک مرد
چوبی را روی برگه ای بکشید ( برای
) مثال :سر ،بدن ،دست ،گوش ،چشم
از سواالت پیش دبستانی دروس ٤ -١
استفاده کنید و تا وقتی که طرح مرد چوبی
.کامل شود ،بازی را ادامه دهید
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).کرد و خواست که بارتیمائوس را به نزد او بیاورند
 -۷دو نوع تاریکی که بارتیمائوس داشت ،چه بود؟ (چشمان کور و قلبی
)گناه آلود
 -۸اگر شما عیسی را به عنوان نجات دهنده تان نمی شناسید ،چه نوع تاریکی
)در دل تان وجود دارد؟ (تاریکی گناه
 -۹عیسی چه کاری انجام داد تا شما در تاریکی گناه نمانید؟ (او بر روی
).صلیب مرد تا مجازات گناهان تان را بردارد و سپس دوباره زنده شد
 -01وقتی که عیسی به بارتیمائوس گفت بینا شو ،دو اتفاق برای بارتیمائوس
رخ داد ،آن دو واقعه چیست؟ (چشمهای او دیگر کور نبود و گناهان او
).بخشیده شده بود
 -۱۱چطور می توانید از بدی تاریکی گناه خالص شوید؟ (عیسی خداوند
).را به عنوان نجات دهنده تان بخوانید
 -21وقتی می بینید خدا کار نیکویی برای دیگران انجام میدهد ،می باید
چگونه به این عمل خدا پاسخ دهید؟ (خدا را به خاطر کارهای نیکویی که
انجام داده ،تمجید کنید .به آن شخص نشان دهید که به خاطر او شاد هستید و
).بدین ترتیب او را تشویق کنید

سواالت مروری پیش دبستانی ها
 -۱چرا بارتیمائوس عیسی را صدا زد؟ (او کور بود و می خواست عیسی
).او را شفا دهد
) -۲چه نوع تاریکی در دل تان وجود دارد؟ (تاریکی گناه
 -۳عیسی چه کار کرد تا شما بخشیده شوید و در نور باشید؟ (او برای
).گناهان ما مرد
 -٤بعد از اینکه بارتیمائوس با عیسی مالقات کرد ،چه اتفاقی برایش افتاد؟
)(.او می توانست ببیند و گناهانش بخشیده شدند

.درس ۶

عیسی دختر یایروس را زنده می کند
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

مرقس 34 -12 :۵

اعمال  ..... " 34 :01هر که به وی ایمان آورد ،به اسم او
آیه حفظی
".آمرزش گناهان را خواهد یافت
هدف تعلیم
.می کند

بچه نجات نیافته به عیسی به عنوان تنها امید نجاتش اعتماد

.تعلیم اصلی

عیسی تنها امید شما برای آمرزش گناهان تان می باشد

.تاکید برای نجات یافتگان

هیچ چیز برای خدا دشوار نیست

 C ۲کمک های تصویری

13 -83و  82و  52و  12و -۷

خطوط اصلی درس
 -۱مقدمه
.مردم کفرناحوم با عجله به سوی ساحل دریای جلیل رفتند -عیسی می آمد
 -۲پیشرفت وقایع
الف -وقتی که عیسی به کفرناحوم باز گشت ،جمعیت عظیمی در کنار دریاچه به دور او حلقه زدند12 :۵( .
)
ب -یکی از رهبران کنیسه به نام یایروس به نزد عیسی آمد و از او تمنا کرد که دختر مشرف به موتش
) را شفا دهد32 -۲۲ :۵( .
پ -عیسی به همراه یایروس به سوی خانه اش حرکت کرد و جمعیت زیادی به دنبال ایشان به راه افتاد.
) (42 :۵
ت -زنی که  ۱۲سال بیمار بود ،با این باور که شفا خواهد یافت ،لباس عیسی را لمس کرد و شفا یافت! (:۵
)92 -52
)ث -عیسی ایستاد و پرسید چه کسی مرا لمس کرد و زن با ترس گفت که چگونه شفا یافته بود۳۳ -03 :۵( .
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) ج -عیسی گفت که ایمان زن او را شفا داد43 :۵( .
) چ -چند مرد از خانه یایروس آمدند و گفتند که دختر یایروس مرده است53 :۵( .
.ح – عیسی به یایروس گفت که ایمان داشته باشد و نترسد
)(63 :۵
خ -عیسی به همراه پطرس ،یعقوب و یوحنا وارد خانه شد و به حاضرین گفت که بچه فقط در خواب بود ،اما
) مردم به او خندیدند04 -73 :۵( .
د -تنها والدین بچه و سه شاگرد ،به همراه عیسی در اتاق بودند .عیسی دست دختر را گرفت و به او دستور داد
) که برخیزد14 -04 :۵( .
)ذ -دختر کوچوک در کمال تعجب همگان ،برخاست و راه رفت24 :۵( .
 -۳نقطه ی اوج داستان
.عیسی خداوند با قدرت عظیمش دختر یایروس را زنده کرد
 -۴نتیجه
) عیسی به ایشان گفت که به دختر غذا بدهند و به هیج کس نگویند که چه اتفاقی افتاده بود34 :۵( .
) دعوت (بچه نجات نیافته) :عیسی تنها امید شما برای آمرزش گناهان تان است( .اعمال 34 :01
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تعلیم آیه حفظی
آیه حفظی :اعمال 34 :01
".هر که به وی ایمان آورد ،به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت ".....

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
.رومیان  31 :01را مرور کنید

مقدمه
آیا تا به حال کسی را بخشیده اید؟ (اجازه دهید پاسخ داده شود ).چه وقت
نیاز دارید که شخصی را ببخشید؟ (وقتی که شخصی کاراشتباهی نسبت به
شما انجام داده است ).خدا می گوید که شما بر علیه او کارهای اشتباه انجام
داده اید و او می خواهد شما را ببخشد .با دقت گوش دهید که کتاب مقدس
.چه می گوید
:معرفی
کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست ،نشان دهید .آیه را از(
روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که چطور آن را یافته اید .اجازه
).دهید که بچه ها به همراه شما آیه را از روی آیه نمایشی بخوانند
:توضیح
.هر که"  -هر کس که شامل شما و من می شود"
به وی ایمان آورد"  -واقعا بدانید که عیسی مسیح برای برداشتن مجازات"
 .گناه تان ،بر روی صلیب مرد و برای نجات خودتان به او اعتماد کنید
به اسم او آمرزش گناهان را خواهد یافت"  -وقتی که شما این کار را انجام"
می دهید ،آمرزش گناه تان (چیزهای اشتباهی که انجام داده اید ،گفته اید یا
تفکر کرده اید ).را خواهید یافت .تنها خدا از طریق عیسی مسیح ،می تواند
.این آمرزش را به شما بدهد
کاربرد :نجات نیافتگان :اگر تا به حال به عیسی خداوند ایمان نیاورده اید،
مطمئن شوید که امروز این کار را انجام خواهید داد .عیسی تنها امید آمرزش
.شما است
نجات یافتگان :اگر قبال به عیسی به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده اید،
شما آمرزش گناهان تان را یافته اید .خدا معجزه ای در زندگی شما انجام داد!
همیشه بیاد بیاورید که خدا می تواند هر کاری را انجام دهد .او می تواند در
.هر موقعیتی به شما کمک کند
تکرار :حدس بزن چه کسی
آیه را با بچه ها بخوانید .مرجع آیه را در ابتدا و انتهای آیه بگویید .بعد بچه(
ای را انتخاب کنید تا به جلوی کالس بیاید و به کالس پشت کند .آیه را همراه

توضیح دهید که امید داشتن ،مثل جمله:
" امیدوارم که همینطور بشود" ،نیست.
این امید  ،امیدی با اطمینان -امیدی که می
!توانید به آن تکیه کنید ،می باشد

تکرار برای پیش دبستانی ها
"مطلوب پیش دبستانی ها"
از میان پنج درس گذشته یک یا چند
"تکرار" را انتخاب کنید که مورد عالقه
.بچه ها می باشد
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کالس بگویید ،مرجع آیه را در ابتدا ی آیه بگویید ،بعد به بچه ای اشاره کنید
تا در پایان آیه ،مرجع را با صدایی تغییر یافته بگوید .بچه ای که در جلوی
کالس است سعی خواهد کرد که حدس بزند چه کسی مرجع را برای آخرین
).بار گفت .بازی را چندین بار تکرار کنید

درس
مقدمه

برای دیدن متن های مقایسه ای به متی :٩
 62 -81.و لوقا  65 -14 :٨مراجعه کنید

بچه ها از مشخص کردن کفرناحوم بر
روی نقشه لذت خواهند برد .اگر زمان
اجازه می دهد ،می توانید یکی از معجزات
قبلی عیسی در کفر ناحوم را به طور
خالصه مرور کنید .عیسی پسر افسری را
شفا داده بود .این داستان حدوداً یک سال
.بعد اتفاق می افتد

) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  1-6را ببینید .تصویر جمعیت 82 ،و (-12
مردم کفرناحوم صبح زود با عجله به سوی ساحل دریای جلیل رفتند .عیسی
به همراه شاگردانش از دریاچه عبور می کرد! جمعیت آنروز با روزهای
دیگر بسیار متفاوت بود .مرد مهمی در جمعیت بود ،یک زن نیز در میان
جمعیت بود ،ولی مردم به آن توجهی نمی کردند .هر چند که این دو شخص
.تفاوت های زیادی با یکدیگر داشتند ،اما آنها چند چیز مشترک نیز داشتند
هر دو ایشان عمیقا ناراحت بودند ،هر دو ناامید بودند ،هر دو بسیار سخت
!به کمک عیسی نیاز داشتند

پیشرفت وقایع

بچه های پیش دبستانی لذت خواهند برد
که وانمود کنند با عجله به سوی ساحل می
دوند و دست شان را بر روی پیشانی شان
مانند سایبانی در مقابل نور خودشید قرار
داده اند تا بتوانند عیسی و شاگردانش را
.ببینند

تصویر 1-6

 ۲را نصب  Cتصویر  2-6را ببینید .تصویر عیسی و شاگردان13 ،و (-۷
).کنید
مردم عیسی و شاگردانش در کنار ساحل از قایق کوچک پیاده شدند .جمعیت
.سریعا به دورشان حلقه زدند
 ۲را  Cتصویر  ۶ -۳را ببینید .تصویر یایروس در حال قدم زدن(-23 ،
).نصب کنید
کتاب .مرد مهمی بنام یایروس فورا راهش را از میان انبوه جمعیت باز کرد
مقدس می گوید که او رهبر یک کنیسه (پرستشگاه یهودیان) بود .بیشتر
رهبران کنیسه ایمان نداشتند که عیسی پسر خدا بود و نمی خواستند با او
کاری داشته باشند .اما آن روز یایروس به خاطر یک نیاز فوری به نزد
عیسی آمد .می بایستی جمعیت راه را به احترام یایروس باز کرده باشند تا
او از میان شان بگذرد و در مقابل عیسی بایستد .سپس انبوه جمعیت متعجب
شدند ،این رهبر مغرور یهودی در برابر پاهای عیسی زانو زد .احتماال
.یایروس با چشمانی اشکبار به عیسی تمنا کرد که به منزلش بیاید

تصویر 2-6
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 ۲را با تصویر یایروس زانو زده  Cتصویر  4-6ر اببینید .تصویر (-23
) ۲.تعویض کنید -۳۳، C

او التماس کرد" :تنها دختر من بیمار و مشرف به مرگ است .لطفا بیا و
بر او دست گذار تا شفا یافته ،زیست کند!" همگان می توانستند ببینند که
یایروس بسیار درمانده بود .دختر دوازده ساله اش در حال مرگ بود و او
نمی توانست کاری انجام دهد که دخترش را از مرگ نجات دهد .وضعیت نا
.امید کننده ای بود
آیا می دانستید که شما در موقعیت نا امید کننده تری قرار دارید؟ شما به
وسیله گناه تان از خدا جدا شده اید .گناه هر چیزی است که شما می گویید،
.انجام می دهید یا تفکر می کنید که احکام خدا را می شکند
کتاب مقدس می گوید که شما گناهکار به دنیا آمدید ،یعنی با یک "اراده"
گناه کردن به دنیا آمدید .همچنین کتاب مقدس می گوید که به خاطر دل گناه
آلودتان"،نا امید" و"بی خدا در دنیا" هستید (افسسیان .)21 :۲شما هر روز
کارهایی انجام می دهید که بازتابی از دل گناهکارتان است .این کارها
عبارتند از دروغ گفتن ،با بی ادبی جواب دادن به والدین و پا فشاری کردن
 .بر راه های خودتان
مجازات گناه جدایی ابدی از خدا در یک مکان تاریک و عذاب آور می باشد.
شما نمی توانید کاری انجام دهید یا چیزی بگویید که خود را از گناهان تان
.رهایی بخشید .شما در وضعیت نا امید کننده ای هستید
یایروس نیز در یک وضعیت نا امید کننده قرار داشت .او هیچ کاری نمی
توانست انجام دهد که باعث نجات دخترش از مرگ شود .وقتی که به عیسی
التماس کرد تا بیاید و فرزندش را نجات دهد ،مردم می توانستند ناامیدی او
.را ببینند

ممکن است که دختر تنها فرزند یایروس
.بوده باشد

 ۲یایروس در حال راه رفتن را  Cتصویر  ۶ -۵را ببینید .تصویر (-۳۳
 ۲را با تصویر عیسی و  ۲ Cتعویض کنید ،تصویر  C-۷با تصویر -23
) ۲.تعویض کنید  Cیایروس-43 ،
عیسی موافقت کرد که فورا با او برود .یایروس بسیار آسوده خاطر شده بود!
عیسی برای او و دختر بیمارش اهمیت قائل بود! او ایشان را دوست داشت
.و می خواست به آنها کمک کند
عیسی شما را نیز دوست دارد و می خواهد به شما کمک کند! عیسی پسر
.مقدس (کامل) خدا است
او خالق شما و تمام هستی است .چون او شما را آفریده ،همه چیز را درباره
شما به خوبی می داند! او می داند که شما چگونه درباره مسائل فکر می
کنید و چه احساسی نسبت به آنها دارید .او نیاز های تان را می داند! او
حتی از گناهان تان آگاه است ،اما همچنان شما را با محبتی خالص و عالی
.دوست دارد
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ممکن است که بیماری این زن یک
ناراحتی زنانه ،یا خون ریزی ناشی از
قاعدگی بوده باشد .ناپاکی او از نظر
تشریفات مذهبی باعث می شد که او از
روابط معمول اجتماعی منع شود( .الویان
 72 -52 :51را ببینید ).جالب است
که بدانیم مدت بیماری او مثل سن دختر
.یایروس 01 ،سال بود
با اشاره نشان دهید که چطور زن دستش
.را به سوی عیسی دراز نمود

بچه ها از اجرای نمایشی این وقایع هیجان
انگیز لذت خواهند برد .مکالمات را روی
کارت ها بنویسید تا بچه ها بتوانند آنها را
.بخوانند

کتاب مقدس می گوید که خدا "در روحانیت ،دولتمند است ،از حیثیت محبت
) عظیم خود که به ما نمود( ".افسسیان۴ :۲
به خاطر محبت عظیم خدا برای شما ،او می خواهد رحمتش(مهربانی که شما
شایسته آن نیستید ).را به شما نشان دهد .او می خواهد مشکل تان را حل کند
تا بتوانید روزی با او در آسمان باشید .عیسی ،پسر خدا ،شما را بسیار دوست
.دارد و برای شما اهمیت قائل می شود
عیسی برای یایروس و دختر بیمارش اهمیت قائل بود و ایشان را دوست
داشت .او می خواست به آنها کمک کند .بدون شک یایروس آسوده خاطر
.شد ،چون عیسی با او می آمد
یایروس به سرعت از میان خیابان های باریک شهر عبور می کرد و جمعیت
نیز از عقب آنها می آمدند .وقتی برای تلف کردن وجود نداشت! گذشت هر
.دقیقه ،دخترش را به مرگ نزدیک تر می کرد
در میان جمعیتی که از عقب عیسی می آمدند ،زنی بود که برای  21سال
!بیمار بود
کتاب مقدس می گوید که زن نزد تمامی دکترها رفته بود و تمام پولش را
صرف درمان خود کرده بود .او همچنان به نحو بسیار بدی بیمار بود.
قانون یهود او را "ناپاک" تلقی می کرد و او می باید مراقب می بود تا کسی
را لمس نکند .زن مطمئن بود که اگر عیسی را لمس کند ،عیسی او را شفا
.خواهد داد
زن به آرامی از میان جمعیت عبور کرد .بعضی از کسانی که او را می
.شناختند احتماال کنار رفتند تا به وسیله او لمس نشوند
باالخره زن به پشت سر عیسی که از عقب یایروس روانه بود ،رسید .زن
دست لرزانش را دراز کرد .نوک انگشتانش ردای عیسی را لمس کرد .زن
!فورا قوت شفا را در تمام بدنش احساس کرد ،بیماری او از بین رفته بود
اشک شادی می بایست از چشمان او جاری شده باشد .بعد از تمام این سال
!ها ،رنج او به پایان رسیده بود
 ۲ C ۲را با تصویر عیسی C-۷ ،تصویر  ۶-۶را ببینید .تصویر (-43
).تعویض کنید

شاید عیسی ردایی پوشیده بود که در هر
گوشه اش منگوله ای داشت که او را به
عنوان معلم یهود مشخص می ساخت.
برای اینکه بچه ها را عالقه مند سازید،
تکه پارچه چین داری را بیاورید تا بچه ها
.آن را لمس کنند
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همانطور که زن از شفای خویش لذت می برد ،ناگهان عیسی از راه رفتن
ایستاد .وقتی که عیسی برگشت و در میان جمعیت کسی را جستجو می کرد،
مردم ساکت شدند .یایروس با نا امیدی به اطراف نگاه کرد تا بفهمد چه
.چیزی باعث این توقف شده است
عیسی پرسید" :چه کسی مرا لمس کرد؟" شاگردان او متعجب شدند .آنها
گفتند" :خداوندا"  ،می بینی که مردم بر تو ازدحام می نمایند و می گویی
کیست که مرا لمس نمود؟"! اما عیسی می دانست که کسی عمدا او را لمس
کرده و شفا یافته بود .آیا او نمی دانست که آن زن او را لمس کرده بود؟ بله!
او خداست -او همه چیز را می داند! پس چرا پرسید که چه کسی این کار را
کرده است؟ (اجازه دهید پاسخ داده شود ).شاید می خواست که زن آنچه را

.که اتفاق افتاده بود ،آشکارا با دیگران در میان بگذارد
 ۲را نصب  Cتصویر  7-6را ببینید .تصویر زن در حال زانو زدن (-53 ،
).کنید
زن مضطربانه به جلو آمد .او زانو زد و گفت که چطور با لمس کردن لباس
.عیسی شفا یافته بود
وقتی عیسی به این زن بیچاره که برای مدت طوالنی رنج زیادی را متحمل
شده بود نگاه کرد ،می بایستی لبخندی زده باشد .او با مهربانی به او گفت
":دختر ،ایمانت تو را شفا داده است .به سالمتی برو و از بالی خویش
"!رستگار باش
عیسی می خواست زن و تمامی کسانی که گوش می دادند ،بدانند که به خاطر
ایمان زن (اعتماد کامل او به عیسی) ،زن چیزی بیش از شفا یافتن دریافت
!کرده بود -گناهان او بخشیده شده بود
عیسی ،خدای پسر ،کاری برای زن انجام داد که هیچ کس دیگری نمی
.توانست انجام دهد .او در یک وضعیت نا امید کننده به زن امید داد
عیسی می تواند به شما نیز در موقعیت های نا امید کننده امید ببخشد .اگر
شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید ،می توانید به او
!اعتماد کنید ،چون انجام هیچ کاری برای خدا دشوار نیست
شاید موقعیت هایی در زندگی شما بوجود می آید که نا امید کننده به نظر می
رسد .مشکالت خانوادگی یا بیماری می تواند به نظر غیر قابل حل باشد .یا
شاید در مدرسه درسی داشته باشید که غیر قابل یادگیری به نظر می آید .یا
شاید همکالسی داشته باشید که دوست شدن با او بسیار غیر ممکن به نظر
می آید .اما به یاد داشته باشید که خدا هر چیزی که برای شما اتفاق می افتد
!را کنترل می کند و قدرت او از هر مشکلی بزرگتر است
آیا تا به حال با خدا درباره موقعیت دشوار خود صحبت کرده اید؟ ما در
درسهای قبلی یاد گرفتیم که شاید خدا مشکل شما را به روشی غیر از آنچه
.که شما انتظار دارید ،حل کند
شاید او اجازه دهد که موقعیت مزبور برای مدتی همچنان پا بر جا بماند تا
چیزی را به شما بیاموزد .اما خدا هر کاری که انجام دهد ،شما می توانید
امید داشته باشید که او همیشه کار درست را در زمان درست انجام می دهد.
کتاب مقدس می فرماید" :آه ای خداوند یهوه ،اینک تو آسمان و زمین را
به قوت عظیم و بازوی بلند خود آفریدی و چیزی برای تو مشکل نیست".
) (ارمیا 71 :23
همان خدایی که قدرت داشت هستی را از هیچ بیافریند ،قدرت دارد تا
مشکالت شما را اداره کند .او حتی می تواند در یک موقعیت نا امید کننده به
.شما امید بدهد
عیسی ،خدای پسر ،به زن بیمار در یک موقعیت نا امید کننده ،امید داد .او
زن را شفا داد وحتی گناهانش را بخشید! او کاری برای زن انجام داد که

وقتی که بچه های پیش دبستانی وانمود می
کنند که به عیسی نگاه می کنند ،می توانند
انگشت شان را روی لب های شان بگذارند
".و بگویند "هیس
تصویر 4-6
عیسی با این جمالت زن را گرامی داشت
و این موضوع برای آن زن که به خاطر
بیماریش برای مدت های طوالنی از
.اجتماع طرد شده بود ،بسیار ارزشمند بود

کارت تعلیم
کارت تعلیمی با تاکید تعلیم برای بچه نجات
یافته را نشان دهید .هیچ چیز برای خدا
.مشکل نیست
اجازه دهید که بچه های پیش دبستانی
بگویند" :هیچ چیز برای خدا مشکل
".نیست
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.هیچ کس دیگری نتوانست برای او انجام دهد
 ۲را  ۲ Cرا بردارید ،تصویر  C -۷تصویر  8-6را ببینید .تصویر (-53
) ۲.تعویض کنید  Cبا تصویر عیسی-43 ،
تصویر5-6

اما وقتی که مردم عیسی و زن را تماشا می کردند ،یایروس کسانی را دید که
از خانه اش پیغامی می آوردند .قلب او به تندی تپید .او از آنچه که ممکن
.بود آنها به او بگویند ،می ترسید

اجازه دهید که بچه ها وانمود کنند که به
یایروس می گویند ":هیچ چیز برای خدا
" .مشکل نیست

) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  9-6را ببینید .تصویر مردم (-52
یکی از آنها گفت" :دخترت مرده است ،دیگر برای چه استاد را زحمت می
دهی؟" چشمان یایروس می باید پر از اشک غم شده باشد .آنها خیلی به خانه
!نزدیک بودند ،ای کاش در راه توقف نکرده بودند
عیسی افکار و احساسات یایروس را می دانست .شاید او به نرمی شانه
یایروس را لمس کرد و گفت" :مترس .ایمان آور و بس"! عیسی به یایروس
یادآوری می کرد که حتی بدترین خبرها نیز ناامید کننده نیست .تنها کسی
که می توانست مراقب وضعیت ناامید کننده یایروس باشد ،درست در آنجا
.در کنار او بود
عیسی تنها کسی است که می تواند وضعیت ناامید کننده شما را اداره کند.
او پسر عالی و قدرتمند خدا است .او بدون گناه است .بخاطر محبت عظیم
خدا به شما ،عیسی بر روی زمین آمد تا بر روی صلیب بمیرد .خدا در نقشه
حکیمانه و محیت آمیز خود ،پسرش را به خاطر گناهان تان مجازات کرد تا
شما مجازات نشوید .وقتی به دست ها و پاهای عیسی میخ کوبیده شد و او
مصلوب شد ،به راستی که رنج زیادی را متحمل شد .خون عیسی ریخته
شد و بر روی صلیب مرد! کتاب مقدس می گوید که بهای گناهان شما "با
) خون گرانبهای مسیح" پرداخت شد! (اول پطرس 91 :۱
بعد ار اینکه عیسی مرد ،در یک قبر مدفون شد .اما پس از سه روز با قدرت
خدا دوباره زنده شده و امروز همچنان او زنده است .او نمی خواهد که شما
در مورد گناهان تان ناامید باشید ،بلکه اکنون به او به عنوان نجات دهنده تان
ایمان بیاورید .عیسی تنها کسی است که می تواند موقعیت ناامید کننده گناه
عیسیرابااداره
.شما
کند بود و به او یادآوری می کرد که او تنها کسی است که می
یایروس
تواند موقعیت ناامید کننده یایروس را اداره کند .حتی این خبر بسیار بد،
.ناامید کننده نبود .او به یایروس گفت که ایمان بیاورد و نترسد

تصویر3-6

) ۲.را نصب کنید  Cتصویر  82و  52و (-12
عیسی و سه شاگردش پطرس ،یعقوب و یوحنا جمعیت را پشت سر گذاشتند
و به راه شان به سوی خانه یایروس ادامه دادند .وقتی که به خانه رسیدند،
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صداهای زیادی را شنیدند .به رسم یهودیان ،مردم زیادی در آنجا جمع شده
بودند و با صدای بلند می گریستند .آنها با فلوت آهنگ های غمگین می
نواختند .اما عیسی به عزادارن گفت که از گریستن باز ایستند .عیسی گفت:
"دختر نمرده ،بلکه در خواب است ".عزاداران سرهای شان را تکان دادند
.و به عیسی خندیدند .آنها فکر کردند که او احمقی بیش نیست
آنها نفهمیدند که عیسی خدای قادر است .اگر عیسی تصمیم بگیرد ،می تواند
!شخص مرده ای را دوباره زنده کند ،زیرا هیچ چیز برای او مشکل نیست

ممکن است که بسیاری از این عزادارن
حتی آن دختر را نمی شناختند .این یک
رسم معمول بود که خانواده شخص وفات
یافته ،عزادارانی را استخدام کنند تا با
غم و اندوه ،گریه و زاری نمایند .این
موضوع نشان از احترام گذاشتن به خانواده
.و بستگان شخص وفات یافته بود

 ۲را با تصویر یایروس و همسرش C ،تصویر  01-6را ببینید .تصویر (-23
 ۲را  ۲ Cتعویض کنید ،نصویر دختر بر روی تختخواب -63 C -73 ،
).نصب کنید
آنها عزاداران را از اطاق خارج کردند ،بعد عیسی ،سه شاگردش و والدین
دختر را به درون اتاقی که دختر در آنجا بدون حرکت دراز کشیده بود ،برد.
عیسی به دختر نزدیک شد و دست کوچک و بی جان دختر را با دست قوی
و گرم خود گرفت .بعد عیسی با اقتدار کامل به دختر گفت" :طلیتا قومی".
که جمله ای به زبان عبرانی است و به معنی "ای دختر ،تو را می گویم
.برخیز ".می باشد
یایروس ،همسرش و شاگردان در کمال تعجب و ناباوری تماشا می کردند.
عیسی دستور می داد که دختر مرده به دنیای زندگان باز گردد! دختر در
!کمال تعجب آنها ،چشمانش را گشود

طلیتا قومی
شاید بخواهید که بچه ها این کلمات را به
همراه شما تلفظ کنند .بچه ها نیاز دارند
که این سخنان را تکرار کنند ،تا آنها را به
.خاطر بسپارند

 ۲را با تصویر دختر در حال راه  Cتصویر  11-6را ببینید .تصویر (-73
) ۲.تعویض کنید  Cرفتن-83 ،
بعد دختر از روی تخت بلند شد و راه رفت! حتی شاید به آغوش والدین
.شادمان خود پرید

تصویر ۶ -۶

نقطه اوج داستان

عیسی خداوند با قدرت عظیمش ،دختر یایروس را به دنیای زندگان
!برگرداند

نتیجه

عیسی به والدین دختر گفت که چیزی برای خوردن به او بدهند .بعد او به
یایروس و دیگرانی که در اتاق بودند گفت که درباره این معجزه با کسی
صحبت نکنند .او نمی خواست که مردم تنها به خاطر معجزاتی که او می
توانست انجام دهد ،به نزدش بیایند ،بلکه واقعا به او ایمان بیاورند .عیسی می
.خواست گناه ایشان را ببخشد

اجازه دهید که بچه های پیش دبستانی
بگویند" :هیچ چیز برای خدا مشکل
".نیست
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دعوت

با استفاده از این روش یا روش دیگری که
موثر یافته اید از بچه ها دعوت کنید که
عیسی را قبول کنند .برای دریافت آموزش
های بیشتر به "چگونه می توان یک بچه
را به سوی مسیح هدایت کرد" ،مراجعه
.کنید
دعوت از پیش دبستانی ها
از رومیان  31 :01و اصطالح "بخوان"
.استفاده کنید

آیا با ایمان آوردن به عیسی خداوند گناهان تان بخشیده شده است؟ او تنها امید
شما است! عیسی بر روی صلیب مرد و دوباره زنده شد تا مجازات گناهان
تان را بردارد .آیه حفظی ما می گوید( ،اعمال  34 :01را با هم تکرار
کنید ).اگر شما از گناهان تان توبه کنید و به عیسی خداوند به عنوان نجات
دهنده تان ایمان بیاورید (کامال اعتماد کنید) ،او شما را خواهد بخشید .او
شما را از درون تغییر خواهد داد تا بتوانید او را در طول زندگی خود خشنود
سازید .آیا امروز به عیسی خداوند ایمان می آورید؟
لطفا سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید .اگر مایلید به عیسی
خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان بیاورید ،لطفا با بلند کردن دست تان
به من نشان دهید( .متوجه پاسخ ها شوید ).همگی می توانید چشمان تان
را باز کنید .اگر دست تان را بلند کردید تا به من نشان دهید که می خواهید
به عیسی خداوند ایمان بیاورید ،لطفا مرا (در یک مکان و زمان مشخص)
مالقات کنید تا بتوانم از روی کالم خدا به شما نشان دهم که چطور می توانید
.بخشیده شوید

سواالت مروری

بازی مروری
بازی مطلوب پیش دبستانی ها"یکی از"
بازی های مورد عالقه بچه ها از درس
های گذشته را انتخاب کنید .از تمامی
سواالت پیش دبستانی درس های گذشته
.استفاده کنید
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 -١یایروس نومید در چه مشکلی نیاز به کمک داشت؟ (او نیاز داشت که
).عیسی دخترش راشفا دهد
 -۲وقتی که یایروس از عیسی خواست دخترش را شفا دهد ،عیسی چگونه
).پاسخ داد؟ (عیسی فورا با او رفت
 -۳شما و من با چه مشکل بسیار بدی به دنیا آمدیم که تنها عیسی می تواند به
)ما در حل آن کمک کند؟ (مشکل گناه مان
 -۴چه چیزی موجب شد که حرکت به سوی خانه یایروس برای مدتی متوقف
).شود؟ (زنی که بیمار بود ،گوشه لباس عیسی را لمس کرد و شفا یافت
 -۵چرا عیسی توقف کرد و پرسید چه کسی او را لمس کرده است؟ (احتماال
.او می خواست زن به دیگران بگوید که چه اتفاقی برایش رخ داده بود
 -۶در حالی که یایروس در راه خانه بود ،چه خبر ناراحت کننده ای را شنید؟
( ).دخترش مرده است
 -۷چرا عیسی به یایروس گفت که نترسد ،بلکه ایمان بیاورد؟ (عیسی می
خواست یایروس به خاطر آورد که او خدای پسر است و می تواند هر کاری
).را انجام دهد
 -۸عیسی چه معجزه ای در خانه یایروس انجام داد؟ (او دختر یایروس را
).به دنیای زندگان باز گرداند
 -۹عیسی چگونه مشکل شخت گناهان تان را حل کرد؟ (او بر روی صلیب
).مرد و مجازات گناه تان را برداشت و سپس دوباره زنده شد
 -01چند مشکل بزرگ که می توانید به عیسی اعتماد کنید تا در حل آنها
به شما کمک کند را نام ببرید( .بیماری – مشکالت خانوادگی -مشکالت

) .....مدرسه -برقراری روابط دوستان با دیگران و
) -۱۱مفهوم آمرزش چیست؟ (بخشش گناهان
 -21یایروس و زن بیمار به چه موضوعی درباره عیسی ایمان داشتد؟ (که
).انجام هیچ چیز برای عیسی مشکل نبود

سواالت پیش دبستانی
 -۱چرا یایروس برای دریافت کمک به نزد عیسی رفت؟ (زیرا دخترش
).بیمار بود
 -۲وقتی یایروس و عیسی در مسیر خانه یایروس بودند ،چه اتفاقی افتاد؟
)(.زنی ایشان را متوقف کرد ،د ختر یایروس مرد
 -۳چرا عیسی گفت" :نترس .تنها ایمان بیاور".؟ (عیسی می توانست هر
).کاری انجام دهد
 -۴ما چه کاری می توانیم انجام دهیم تا از مردن نترسیم ؟ (به عیسی به
 .عناون نجات دهنده مان ایمان بیاوریم
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