ابزار مشاوره
چطور می توان یک بچه را به سوی مسیح هدایت کرد؟
نیاز
 -1نیاز او به نجات را نشان دهید ،این که همه به بهشت نمی روند ،این که هیچ کس آنقدر خوب نیست که به
بهشت برود و این که نتیجه گناه ،جدایی ابدی از خدا است (.رومیان  ،23 :3مکاشفه  ،27 :21یوحنا،21 :8
4)24
راه
-2راه نجات را به او نشان دهید .نجات یک هدیه رایگان است ،چون عیسی خداوند به جای ما بر روی صلیب
مرد ،دفن شد و از مردگان برخاست ( یوحنا ،16 :3افسسیان ،8 :2اول قرنتیان) 4 -3 :15
دریافت کردن
 - 3او را هدایت کنید تا هدیه نجات را با اعتماد کردن به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی اش
دریافت کند ( .یوحنا ،12 :1مکاشفه) 20 :3
اطمینان و رشد
 - 4به او کمک کنید تا ازروی کالم خدا ،از نجات اش اطمینان بیابد ( .یوحنا ،36 :3مکاشفه،20 :3
عبرانیان)5 :13
 -5او را تشویق کنید تا مسیح را به دیگر معلمان ،بعد به دوستان و خانواده اعتراف کند .اگر فرصتی پیش آید
اجازه دهید تا در پرستش عمومی کلیسا به پذیرفتن مسیح اعتراف کند ( .متی ) 23 :10
سواالت کلیدی برای مشاوره
نیاز
 من فکر می کنم که می دانم چرا شما آمدید تا با من صحبت کنید ،اما آیا شما به من می گویید؟ً
 چرا به عیسی خداوند نیاز دارید؟ آیا تا به حال از عیسی خداوند خواسته اید که این کار را قبال برای شماانجام دهد؟
 چه چیز مانع از رفتن شما به بهشت می شود؟ گناه چیست؟ چه کسی گناه کرده است؟( رومیان ) 23 :3راه
 چرا خدا عیسی را بر روی زمین فرستاد؟ عیسی خداوند کیست؟ عیسی خداوند چه کاری برای گناه شما انجام داد؟ ( اول قرنتیان ) 4 -3 :15 -سه روز بعد ار این که خداوند مرد و دفن شد ،چه اتفاقی واقع شد؟

دریافت کردن
 ( آیه شرط /وعده را به عنوان مثال نشان دهید ،یوحنا)16:3 خدا وعده داد که چه کاری برای شما انجام دهد؟ می خواهید که االن عیسی خداوند برای شما چه کار کند؟( اجازه دهید که بچه دعا کند .کمک ها برای هدایت دعا :با خدا درباره مشکل بین خودتان و او صحبت کنید،
ایمان دارید که عیسی به خاطر گناه شما چه کار کرد ،می خواهید که او امروز برای شما چه کار کند؟)
اطمینان و رشد
 عیسی خداوند االن برای شما چه کار کرد؟ چطور این مطلب را می دانید؟ ( همان آیه شرط /وعده را نشاندهید) .
 آیا عیسی هرگز شما را ترک می کند؟ ( عبرانیان) 5 13 عیسی به شما کمک می کند که به گناه نه بگویید .اگر گناه کنید ،چه کاری باید انجام دهید؟ ( اول یوحنا9 :1)
 چهار روش برای رشد( :الف) دعا ( ،ب ) خواندن و اطاعت از کتاب مقدس ( ،پ ) به دیگران دربارهعیسی بگویید ( ،ت ) به کلیسا و کانون شادی بروید.
 -اجازه دهید که بچه یک دعای " شکرگزاری " بکند.

چطور می توان یک بچه را به سوی تقدیس شدن هدایت کرد.
 -1از بچه درباره نجاتش سوال کنید ،به بچه فرصتی دهید تا نزد شما مسیح را اعتراف کند .اگر او این کار
را به روشنی انجام ندهد ،او برای تقدیس شدن آماده نیست .قدم های هدایت یک بچه را به سوی مسیح تکرار
کنید.
 -2اگر او نجاتش را به روشنی توضیح داد ،او را هدایت کنید تا با اطاعت کامل از آنچه او می داند خدا می
خواهد او انجام دهد ،خود را به خدا بدهد ( .خود را تسلیم خدا کند) ( رومیان ،1 :12اول قرنتیان)02 -91 :6
 -3به او نشان دهید که روح القدس ،کسی که در او زندگی می کند ،از طریق کالم خدا به او نشان می دهد که
خدا می خواهد او هر روزه چه کاری انجام دهد( یوحنا ،) 62 :41به عنوان مثال از والدینش اطاعت کند .
( کولسیان ،) 02 :3در جایی که هست برای مسیح شهادت دهد( اعمال ،) 8 :1زمانی را برای مطالعه کتاب
مقدس و دعا اختصاص دهد ( اول تیموتائوس) 21 :4
-4او را در دعای وقف خویش به خدا هدایت کنید " :عیسی خداوند عزیز ،امروز من ،خود را به تو می دهم.
می خواهم که زندگی مرا کنترل کنی .به من کمک کنی تا هر روز برای خشنودی تو زندگی کنم .به من کمک
کن تا در خواندن کالم تو وفادار باشم تا بتوانم نقشه تو را برای خود بدانم  .متشکرم که زندگی مرا کنترل می
کنی .آمین"
 -5به او کمک کنید تا بفهمد اگر دوباره خودش زندگی اش را کنترل کند ،گناه است و این که وقتی او گناه می
کند باید گناهش را به خدا اعتراف کند و برای بخشیده شدن به او اعتماد کند .او باید دوباره اجازه دهد که خدا
یک بار دیگر زندگی اش را کنترل کند ( .اول یوحنا ،9 :1امثال) 6 -5 :3

پیدایش
پنج درس از کتاب پیدایش که به بچه ها کمک می کند تا آفریننده خود ،یعنی خدا را بشناسند.
چطور می توان یک بچه را به سوی مسیح هدایت کرد
چطور می توان یک بچه را به سوی تقدیس شدن هدایت کرد
درس  – ۱آفرینش
درس  – ۲آدم و حوا
درس  - ۳قائن و هابیل
درس  – ۴خنوخ
درس  – ۵نوح
جدول تصاویر
کپی اصلی آیه های حفظی

داخل جلد جلو
داخل جلد جلو

درس ۱

آفرینش
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

پیدایش ۴ :۲ – ۱ : ۱

آیه حفظی
عبرانیان  " ۳ :۱۱به ایمان فهمیده ایم که عالم ها به کلمه خدا
مرتب گردید ،حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی
ساخته شد" .
هدف تعلیم
بچه نجات نیافته به مسیح به عنوان نجات دهنده خویش اطمینان خواهد
کرد ،با درک این موضوع که خدا کسی است که او را آفریده ،باز خرید
نمود و محبت می کند.
تعلیم اصلی
شما می توانید خدای آفریننده را بشناسید.
تاکید برای نجات یافتگان
شما می توانید خدای آفریننده را بپرستید.
کمکهای تصویری
تصاویر  ۱ – ۱ – ۶با تصاویر  ،B – ۱ – ۸آیه نمایشی.

خطوط اصلی درس
.۱مقدمه:
به بچه ها چیزی را نشان بدهید که خودتان ساخته اید.
 .۲پیشرفت وقایع:
الف  :خدا آسمانها و زمین را آفرید .آسمانها و زمین در ابتدا بی شکل،
خالی و تاریک بود) ۲ – ۱ : ۱ ( .
ب  :در روز اول آفرینش ،خدا روشنایی را آفرید و آن را از
تاریکی جدا کرد ،او روز و شب را بنیان نهاد) ۵ – ۳ : ۱ (.
پ  :در روز دوم ،خدا آبهای روی زمین را از آبهای باالی زمین جدا کرد
و آسمان را بنا نمود) ۸ – ۶ :۱ ( .
ت  :در روز سوم ،خدا آبها را از زمین خشک جدا کرد و دستور داد
زمین گیاه برویاند ،علفی که تخم بیاورد وموافق جنس خود تولید مثل کند( .
)13 – ۹ : ۱
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ث  :در روز چهارم ،خدا خورشید  ،ماه و ستارگان را در آسمان
قرار داد و فصلها ،روزها و سالها را مقرر فرمود) 19 – 14 : ۱ ( .
ج  :در روزپنجم ،خدا مخلوقاتی را آفرید تا دریا و آسمان را پر سازند و
دستور داد تا موافق جنس شان تولید مثل نمایند)23 – 20 : ۱ ( .
چ  :در روز ششم ،خدا مخلوقات روی خشکی را آفرید و دستور
داد آنها نیز موافق جنس شان تولید مثل کنند .او همچنین انسان را بصورت
زن و مرد و شبیه خود آفرید) 27 – 24 :۱ ( .
ح  :خدا به انسان برکت داده ،به او گفت که تولید مثل کند و به او
اجازه داد تا بر تمامی خلقت سلطنت نماید)30 – 28 : ۱ (.
 – ۳نقطه اوج داستان:
خدا هر آنچه را که آفریده بود ،دید و آنها بسیار نیکو بودند! ( ) 31 : ۱
 – ۴نتیجه:
در روز هفتم ،خدا از کار آفرینش دست کشید .کار آفرینش تمام شده بود و
خدا آن روز را برکت داد و تقدیس کرد) ۴ – ۱ : ۲ ( .
دعوت ( بچه نجات نیافته )  :به عیسی خداوند ایمان بیاور تا تو
را از گناه نجات دهد ( .اعمال ) 31 :16

تعلیم آیه حفظی

آیه حفظی پیش دبستانی ها
عبرانیان " ۳ :۱۱به ایمان فهمیده ایم که
عالم ها به کلمه خدا مرتب گردید" ....

مقدمه برای پیش دبستانی ها
چه کسی جهان را آفرید؟ ( خدا جهان را
آفرید ) آیا کسی دید که او جهان را آفرید؟
( نه ! ) ما می دانیم که خدا جهان را آفرید،
چون کتاب مقدس به این شکل تعلیم می
دهد.

همیشه وقتی که آیه حفظی را تکرار می
کنید ،مرجع آیه را در ابتدا و انتهای آیه
بگویید .این کار کمک می کند که بچه ها
آدرس آیه را راحت تر به یاد آورند.
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آیه حفظی  :عبرانیان ۳ : ۱۱
" به ایمان فهمیده ایم که عالم ها به کلمه خدا مرتب گردید ،حتی آنکه
چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد" .
مقدمه:
( یک اسکناس یک دالری را نشان دهید ) .تصویر چه کسی برروی یک
دالری است؟ ( جرج واشینگتن )
زمانی که جرج واشینگتن زندگی می کرد ،من و شما زنده نبودیم .ما هرگز
او را ندیده ایم ،اما کتابهای تاریخ درباره او به ما می گویند و ما ایمان
داریم که او اولین رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا بود.
باور داشتن به چیزی بدون دیدن آن ،ایمان نامیده می شود .از طریق ایمان
می توانیم بفهمیم که خدا جهان را آفریده است.
معرفی:
( کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست ،نشان دهید .آیه را از
روی کتاب مقدس تان بخوانید و توضیح دهید که آن را چگونه پیدا کردید.
اجازه دهید که بچه ها ،آیه را به همراه شما از روی آیه نمایشی بخوانند).

توضیح:
به ایمان – با ایمان داشتن به اینکه آنچه خدا در کالمش می گوید ،حقیقت
است.
فهمیده ایم که عالم ها به کلمه خدا مرتب گردید – خدا با صحبت کردن
جهان را آفرید .او صحبت کرد و جهان آفریده شد.
حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد – خدا قسمتهای
هستی( ستارگان ،زمین ،آسمان و غیره) را از هیچ ساخت .او آنها را از
چیزهایی که قبال موجود بودند ،نساخت.
کاربرد:
نجات نیافتگان :آیا شما خدای خالق را می شناسید؟ شما می توانید او را
بوسیله عیسی ،خدای پسر بشناسید .او از آسمان آمد تا برای گناهان شما
بمیرد .در طول درس به دقت گوش دهید تا بفهمید که چطور این خدای
عظیم را به عنوان نجات دهنده تان بشناسید.
نجات یافتگان :اگر شما عیسی را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید،
می توانید خدا را واقعا پرستش کنید .به خاطر اینکه شما و همه چیز
اطراف تان را به نحو شگفت انگیزی آفریده است ،او را ستایش کنید .به
خاطر اینکه به شما اجازه داد تا بوسیله عیسی مسیح او را بشناسید نیز ،وی
را ستایش کنید.
تکرار :بلندی صدا را تغییر دهید
( با حرکت دادن دستت نشان دهید که بچه ها آیه را باید چقدر بلند یا
آرام بگویند .دستت را پایین نگه دار تا بچه ها آیه را به آهستگی بگویند،
در وسط نگه دار تا با صدای متوسط و در باال نگه دار تا با صدای بلند
بگویند .بلندی صدا را در پایان آیه یا چندین بار در طول آیه تغییر دهید .
همینطور که بازی پیش می رود ،می توانید اجازه دهید تا تعدادی از بچه
های خوش رفتار ،بلندی صدا را کنترل کنند).

درس

مقدمه
اجازه دهید چیزی را که ساخته ام ،به شما نشان دهم ( .آنچه را که ساخته
اید به بچه ها نشان دهید).
چند تا از مواد یا ابزارهایی که من در ساختن این شی از آنها استفاده کردم
را نام ببرید؟ ( اجازه دهید بچه ها نظرشان را بگویند ) .اگر من یکی از
آن مواد یا ابزارها را نداشتم – یا اصال هیچ چیزی نداشتم – قادر نبودم که
این را بسازم؟ تنها خدا می تواند چیزی را از هیچ بیافریند! در شروع کتاب
مقدس ،ما یک لیست کامل از چیزهایی را پیدا می کنیم که خدا آنها را از
هیچ ساخت!

شی کوچکی که خودتان ساخته اید را به
کالس بیاورید .این چیز می تواند غذا یا
حتی یک گل کاغذی باشد.

مقدمه برای پیش دبستانی ها
یک بادکنک را از سقف آویزان کنید .به
بچه ها بگویید که این بادکنک را به عنوان
زمین در نظر می گیریم .هر کسی که این
بادکنک را ساخته ،به مواد اولیه احتیاج
داشته است .خدا برای ساختن زمین به چه
چیزی نیاز داشت؟ هیچ چیز! خدا قدرت
دارد که چیزها را از هیچ چیز بسازد!
خدا زمین را کجا قرار داد؟ در فضا .الزم
است برای نگه داشتن این بادکنک در فضا
از یک نخ استفاده کنیم " .و زمین را بر
نیستی آویزان می سازد" ( ایوب )7 :26
آیا خدا قدرتمند است؟ بله .خدا برای ساختن
چیزی از هیچ چیز ،از قدرت خود استفاده
می کند.
خدا از قدرت خود برای آویزان کردن
چیزی بر روی هیچ چیز استفاده می کند.
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کتاب مقدس تان را باال بگیرید و کتاب
پیدایش را نشان دهید
قرنهاست که تاریخ آفرینش نقطه عطف
تفکر الهیدانان می باشد .زمانی از6984تا
 3483پیش از میالد برای تاریخ وقایع
آفرینش قرار داده شده است  .هر چند که
تاریخ دقیق آن مشخص نیست ،عموما
اعتقاد بر این است که زمین بسیار جوانتر
از آن چیزی است که دانشمندان می خواهند
ما تصور کنیم.
تصویر ۱ -۱
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پیشرفت وقایع
کتاب اول کتاب مقدس ،پیدایش نامیده می شود .پیدایش به مفهوم آغاز است.
کتاب پیدایش به ما می گوید که چطور دنیا و هر آنچه در آن است ،آغاز
شدند .اولین آیه کتاب پیدایش می گوید " :در ابتدا ،خدا آسمانها و زمین را
آفرید".
( تصویر  ۱ – ۱را ببینید .سمبل خدا B - ۱ ،را نصب کنید) .
خدا تنها کسی است که هیچ ابتدایی ندارد .هیچ کسی خدا را نیافرید .او
همیشه هست .پیش از اینکه چیز دیگری وجود داشته باشد ،او بود .نمی
دانیم که خدا دقیقا چه وقت همه چیز را آفرید ،اما خدا همه چیز را خیلی
خیلی قبل ساخت! کتاب مقدس می گوید که خدا زمین و آسمان را ساخت.
خدا از چه چیزی برای درست کردن آنها استفاده کرد؟ هیچ چیز! تنها
خدای قادر مطلق ما می توانست زمین را از هیچ بسازد .آیه حفظی ما
امروز به ما می گوید که خدا می خواهد ما ایمان داشته باشیم .او از ما می
خواهد تا به آنچه که او درباره چگونگی آفرینش جهان می گوید ،ایمان
داشته باشیم ( .عبرانیان  ۳ : ۱۱را با هم تکرار کنید).
در ابتدا زمین جدید ،تاریک و خالی بود و شکل ویژه ای نداشت .خدا،
روح القدس روی این توده تاریک و خالی حرکت می کرد.
( تصویر  ۱ – ۲را ببینید .تصویر دایره منقسم سیاه و سفید B - ۲ ،را
نصب کنید).
آنوقت خدا گفت " :روشنایی بشود " .فورا روشنایی ظاهر شد! خدا
روشنایی را از تاریکی جدا ساخت .او روشنایی را روز و تاریکی را
شب نامید .این اولین روز آفرینش بود .خدا دید که خلقتش نیکو است .چون
خدا کامل است ،خلقت او نیز کامل بود .چرا خدا برای آفرینش دنیا چنین
دقتی به خرج داد تا دقیقا همانطور که می خواهد بشود؟ خدا زمین را برای
مهمترین آفریده اش ،یعنی انسانها آماده می کرد.
آیا می دانستید که شما بخشی از مهمترین خلقت خدا هستید؟ خدا مدتها پیش
از اینکه بدنیا آیید ،برای زندگی تان برنامه ریزی کرده است .کتاب مقدس
می گوید که او شما را در درون بدن مادرتان شکل داد .شما به نحوی "
مهیب و عجیب ساخته شده اید ( " .مزمور  ! )14 : 139خدا بدنتان را
درست طوری طراحی کرده که خودش می خواسته است .خدا نه تنها مدتها
پیش از اینکه متولد شوید برای شما برنامه ریزی کرده ،بلکه او شما را
دوست داشته است .کتاب مقدس می گوید " :با محبت ازلی تو را دوست
داشتم" ( ارمیا  . ) ۳ : 31خدا چطور می توانست تمامی مردم دنیا را حتی
پیش از آنکه آنها به دنیا آیند ،بشناسد و دوست داشته باشد؟ خدا دانای مطلق
است .او همه چیز را می داند! همچنین کتاب مقدس می گوید که خدا مقدس
است .او از هر آنچه که بد یا اشتباه است ،پاک می باشد .فکر کردن به
اینکه چنین خدای کامل و قدرتمندی شما را می شناسد و برای شما اهمیت
قائل است ،چقدر شگفت انگیز است .شما بخشی از خلقت مخصوص او
هستید!

خدا زمین را برای مهمترین خلقتش ،یعنی انسانها آماده می کرد .به این
دلیل است که خدا چنان دقتی به خرج داد تا جهان را دقیقا همانطور که می
خواهد بیافریند.
( تصویر  ۱ – ۳را ببینید .تصویر دایره ابرها و آب B - ۳ ،را نصب
کنید) .
آنوقت خدا دوباره صحبت کرد و آسمان را ساخت تا آبها را در ابرهای
باال و آبهای پایین جدا سازد .تمامی جهان به یک اقیانوس بزرگ با روکش
عظیمی از ابرها مبدل شد .این روز دوم آفرینش بود.
( تصویر  ۱ – ۴را ببینید .تصویر دایره دریا ،درختان و علف  B - ۴را
نصب کنید).
در روز سوم خدا گفت " :آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی
ظاهر گردد " .درست همانطور که خدا گفت ،انجام شد .خدا خشکی را
زمین و آب را دریا نامید.
در همان روز خدا گفت " :زمین نباتات برویاند ،علفی که تخم بیاورد و
درخت میوه ای که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد،
برروی زمین " .فورا گیاهان  ،علفها و درختان ظاهر شدند.
تمامی این چیزهای روییدنی ،تخم داشتند تا بتوانند بیشتر شوند .خدا گفت که
آنها می باید " موافق جنس خود میوه آورد " .بدین معنی که تخم های سیب،
درختان سیب را تولید کنند ،نه درخت پرتقال و ذرت ،ذرت تولید کند ،نه
خیار .این نقشه کامل خدا برای خلقتش بود .وقتی که خدا به تمام چیزهایی
که تا آن موقع آفریده بود نگاه کرد ،دید که همه چیز نیکو است.
( تصویر  ۱ – ۵را ببینید .تصویر دایره خورشید ،ماه و ستاره ها B - ۵
را نصب کنید)
در روز چهارم آفرینش ،خدا توجه اش را معطوف آسمانها کرد .او گفت:
" نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند " .خورشید
شروع به تابیدن برروی زمین کرد و ماه با انعکاس نور خورشید در شب
درخشید .خدا همچنین سیارات و ستارگان را ساخت و هر کدام را در جای
خود قرار داد .تصورش را بکنید!
بیشتر از آنکه کسی بتواند بشمارد ،ستاره و کهکشان وجود دارد.
خدا آنها را در مدارهای دقیق شان قرار داد ،جایی که برای هزاران سال
بدون عیب مانده اند .ستارگان و سیارات در چنان مسیرهای دقیقی حرکت
می کنند که حتی می توانیم زمان را بوسیله آنها اندازه گیری کنیم! آنها
هرگز از مدارشان خارج نمی شوند یا با همدیگر برخورد نمی کنند .زمین
ما در فاصله شگفت انگیز و مناسبی از خورشید قرار دارد تا ما بدون
هیچ خطری ،گرما و نور خورشید را دریافت کنیم .بعضی ها که به خدای
آفریننده ،ایمان ندارند می گویند که هستی تصادفا بوجود آمد .آنها می
گویند که بعضی از گازها به هم رسیدند و یک انفجار پدید آمد که سیارات
و ستارگان را به مکان های شان پرت کرد .بسیاری از افراد به سیارات
و ستارگان نگاه می کنند تا برای زندگی شان از آنها راهنمایی بگیرند.
آنها می گویند که هیچ خدایی وجود ندارد که بتوانید او را بشناسید یا به او

تصویر ۱ -۲

تصویر ۱ -۳

می توانید سیبی را به کالس بیاورید و آن
را نصف کنید و برای بحث کردن درباره
این جنبه آفرینش ،دانه های آن را نشان
دهید .بچه ها از چنین فعالیت هایی استفاده
خواهند برد.
تصویر ۱ -۴
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از آنجا که فرضیه تکامل آزادانه تدریس
می شود ،از این فرصت استفاده کنید و
به بچه ها در دیدن اشکاالت این تئوری و
منطقی بودن گزارشات کتاب مقدس کمک
کنید.

تصویر ۱ -۵
بچه های پیش دبستانی لذت می برند که
وانمود کنند مانند پرندگان پرواز می کنند و
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اعتماد کنید .آنها نمی پذیرند که با ایمان ،به کالم خدا اعتماد کنند .آنها می
خواهند بدون تفکر در مورد خدا ،در ذهن خودشان به این چیزها بیاندیشند
و راه حلی برای آنها بیابند.
خدا می گوید که چنین افرادی احمق هستند ( .مزمور  !) ۱ :14کتاب
مقدس می گوید " :آسمان جالل خدا را بیان می کند و فلک از عمل
دستهایش خبر می دهد" ( مزمور  . ) ۱ : 19هرگز یک انفجار نمی تواند
سبب شود که همه این چیزها با یک چنین ترتیب عالی در جای خود مستقر
شوند! جهان ما یک جهان پیچیده و به دقت مرتب شده است .چنین جهانی
تنها توسط یک خدای حکیم و قادر مطلق می تواند طراحی شده باشد .او
این چیزهای شگفت را آفرید تا مردم بتوانند آنها را دیده و خدای آفریننده را
بشناسند.
آیا شما ،خدای آفریننده را می شناسید؟ شاید این چیزها را قبال از کتاب
مقدس شنیده اید ،ولی نپذیرفته اید که به حقیقی بودن آنها ایمان بیاورید.
خدا این را گناه بی ایمانی می نامد .شاید فکر می کنید که تقریبا فرد خوبی
هستید ،اما وقتی که خدا به شما نگاه می کند ،گناهان تان را می بیند.
گناه ،به راه خود رفتن ( ایمان داشتن به چیزی که خودتان می خواهید
به آن ایمان داشته باشید) ،بجای به راه خدا رفتن است .کتاب مقدس می
گوید " :و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود" ( اشعیا  .) ۶ : 53همه
گناهکار به دنیا آمده اند ،شما نیز گناهکارید .هر وقت که شریعت خدا را
می شکنید ،گناه می کنید .شاید با اندیشیدن به افکار ظالمانه نسبت به کسی
گناه کرده اید .یا ممکن است کسانی را که به خدا ایمان دارند ،مسخره کرده
اید .چون خدا مقدس ( بدون گناه) است ،گناهان تان شما را از خدا جدا می
سازد .خدا می گوید که اگر بدون اینکه گناهان تان بخشیده شود ،بمیرید،
برای همیشه دور از او در یک جای بسیار بد مجازات می شوید .خدا از
شما می خواهد که وقتی در کالمش می فرماید گناهکار هستید ،به درستی
این کالم ،ایمان بیاورید .او می خواهد که گناه تان را ببخشد تا بتوانید
روزی در حضور او از بهشت لذت ببرید.
خدا تمامی شگفتیهای جهان ما را آفرید تا مردم بتوانند او را که خدایی
حکیم و آفریننده قادر مطلق است ،بشناسند .همانطور که آیه حفظی ما می
گوید ،به ایمان است که ما اعتماد کامل داریم که این چیزها حقیقت است( .
عبرانیان  ۳ :۱۱را با هم تکرار کنید ) .همانطور که خدا خورشید ،ماه و
ستارگان را در آسمان قرار داد؛ روزها ،سالها و فصول راپدید آورد.
( تصویر  ۱ – ۶را ببینید .تصویر دایره با ماهی و پرندگان  B - ۶ ،را
نصب کنید) .
در روز پنجم آفرینش ،خدا دوباره صحبت کرد " .آبها به انبوه جانوران
پر شود و پرندگان باالی زمین برروی فلک آسمان پرواز کنند " .خدا
تنها بوسیله کالمش ،نهنگ های بزرگ و ماهی های طالیی کوچک را از
هیچ آفرید .او عقابهای بلند پرواز و پرنده های کوچک را آفرید .آیا می
توانید چند تا دیگر از ماهی ها و پرندگانی را که خدا آفرید نام ببرید؟ (

اجازه دهید بچه ها مشارکت کنند ) .خدا نه تنها تمامی ماهی ها و پرندگان
را آفرید ،بلکه آنها را طوری آفرید که آنها نیز بتوانند نوزادانی از نوع
خودشان را درست کنند ،بدین معنی که تخم های یک ماهی غزل آال تبدیل
به نوزادان غزل آال می شود ،نه نوزاد کوسه!
تخم یک گنجشک تبدیل به نوزاد گنجشک خواهد شد ،نه نوزاد یک کالغ!
هیچ کس در روی زمین نمی تواند از هیچی ،یک ماهی یا پرنده بسازد.
تنها خدا ،آفریننده قدرتمند می تواند این کار را انجام دهد! در پایان روز
پنجم ،آسمان و دریاها بارور و کثیر شده بودند.
( تصویر  ۱ – ۷را ببینید .تصویر دایره با حیوانات و انسان B - ۷ ،را
نصب کنید).
روز ششم آفرینش خیلی هیجان انگیزتر بود! خدا گفت " :زمین جانوران را
موافق اجناس آنها بیرون آورد ،بهایم و حشرات و حیوانات زمین به اجناس
آنها" .خدا تمامی حیوانات را از هیچ ساخت .او گوسفند و اسب ،سگ و
گربه را ساخت .او حیوانات خزنده مانند مارمولک ها و عنکبوت ها را
ساخت .او میمونها ،فیلها و شیرها را ساخت .خدا طوری طراحی کرد که
هر حیوانی ،نوزاد جنس خودش را داشته باشد .فیلها ،نوزادان فیل داشته
باشند ،نه نوزادان گربه! میمونها ،نوزادان میمون داشته باشند ،نه نوزادان
شتر! وقتی که خدا به خلقت مطلوب خود نگاه کرد ،آن را نیکو دید.
اما خدا بهترین مخلوق خود را برای آخر حفظ کرده بود! حاال او می
خواست چیزی مخصوص و متفاوت بسازد که از تمام آنچه که قبال ساخته
بود ،شگفت انگیزتر بود.خدا گفت " :آدم را بصورت ما و موافق شبیه ما
بسازیم " .خدای پدر ،خدای پسر( عیسی خداوند) و خدای روح القدس با هم
صحبت می کردند .خدا با دقت ویژه انسان را از خاک زمین ساخت .آنوقت
خدا در بینی آدم " ،روح حیات " را دمید و انسان تبدیل به یک شخص زنده
شد .او این انسان را مانند یک انسان کامال بالغ آفرید .کتاب مقدس می گوید
که انسان به شباهت خدا آفریده شد ،بدین معنی که انسان بسیار واالتر از
یک حیوان است .خدا فکر می کند ،نقشه می کشد و کار می کند .انسان نیز
می تواند این چیزها را انجام دهد .او می تواند چیزهایی را طراحی کند و
بسازد که قبال هرگز ساخته نشده است .انسان نمی تواند مانند خدا چیزی را
از هیچ بیافریند ،اما می تواند از چیزهایی که خدا به او داده است ،چیزهای
جدیدی بسازد .این تفاوت مهم دیگری است که انسان با حیوان دارد .انسان
می تواند با خدا صحبت کند ،او می تواند خدا را بشناسد و او را پرستش
کند .مهمترین دلیلی که خدا انسان را ساخت این بود که انسان خدا را دوست
داشته باشد و او را بپرستد.
اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،می توانید
خدای آفریننده را حقیقتا پرستش کنید .پرستش کردن یعنی اینکه از عظمت
خدا ،قدردانی و تشکر کنید و به او بگویید که چقدر زیاد او را دوست
دارید .به تمام چیزهایی که در طبیعت به یادتان می آورند که چقدر آفریننده
ما ،خدا عظیم است ،فکر کنید! به نحوه طراحی جهان و نظم موجود در

مانند ماهیان در آب شنا می نمایند.
بچه ها نیاز دارند که افکار خود را به
زبان بیاورند.

تصویر ۱ -۶

اجازه دهید که بچه ها نقش حیوانات اشاره
شده در این قسمت از درس را بازی کنند.

این یک اشاره زیبا به موضوع تثلیث می
باشد .شاید نخواهید که بحث تثلیث را برای
بچه های خیلی کوچک ارائه دهید ،اما می
توانید زمانی را به تبادل نظر در مورد این
موضوع با بچه های بزرگتر اختصاص
دهید.

از این فرصت استفاده کنید و این تعلیم
مدرن را که می گوید انسان ،تنها یک شکل
عالی تر حیوان است را رد کنید .به بچه ها
کمک کنید تا روش مخصوص و بی همتای
آفرینش انسان توسط خدا را درک کنند.
همچنین متوجه شوند که انسان برای یک
مقصود عالی تر آفریده شده است.
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کارت تعلیم
کارت با تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته
را نشان دهید :شما می توانید خدای خالق
را پرستش کنید.

اگر زمان اجازه می دهد می توانید در این
قسمت مکث کرده و به بچه ها اجازه دهید
که یک سرود شکرگزاری برای خداوند
بخوانند ،یا جمالت ستایشی کوتاهی در دعا
به خداوند تقدیم کنند.

آن؛ به نحوه آفرینش پرندگان ،ماهیها و حیوانات با این همه تنوع؛ به نحوه
ای که فصول مختلف سال را تغییر می دهد؛ به خلقت پیچیده بدن تان فکر
کنید .
آیا تا بحال برای تمام کارهایی که خدا برای شما انجام داده است ،از او
تشکر کرده اید؟ آیا به خدا گفته اید که او را دوست دارید؟ وقتی به عظمت
خدا که در خلقتش دیده می شود ،فکر می کنید ،باید او را ستایش کنید!
کتاب مقدس می گوید " :بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور آفریننده
خود خداوند زانو زنیم" ( مزمور ) 6:95چه مزیت بزرگی است که بتوانید
خدای آفریننده را حقیقتا بشناسید و پرستش کنید!
دلیل اصلی که خدا انسان را آفرید این بود که انسان خدا را دوست داشته
باشد و او را پرستش کند .این مهمترین تفاوت بین انسان و تمامی دیگر
مخلوقات است .هم مرد و هم زن بصورت خدا آفریده شدند .خدا به آنها
برکت داد و ایشان را مسئول بقیه خلقتش قرار داد .همه چیز عالی بود،
ولی وضع به همین منوال باقی نماند .زمانی آمد که مرد و زنی که توسط
خدا آفریده شده بودند ،تصمیم گرفتند که از خدا نافرمانی کنند ،یعنی گناه
کنند .گناه آنها موجب مجازات تمامی جهان شد .اما سالهای بسیار زیادی
بعد از اینکه خدا نوع بشر را آفرید ،گذشت و به خاطر محبت عظیمش،
پسر خودش را فرستاد تا قوم نافرمانش را از گناه نجات دهد.
( تصویر  ۱ – ۸را ببینید .تصویر صلیب و قبر خالی را روی یک تخته
قرار دهید).
عیسی ،خدای پسر از آسمان برروی زمین آمد ،زمینی که خودش آفریده
بود ،تا شما را از گناهان تان نجات دهد .او مانند من و شما برروی زمین
زندگی کرد ،اما هرگز گناه نکرد .چون عیسی خداوند بدون گناه است،
تنها کسی است که می توانست برای گناهان شما بمیرد .او اجازه داد تا
انسانهای شریر او را مضروب کنند و برروی صلیب بکشند .وقتی که او
رنج کشید و مرد ،خدا او را به جای شما مجازات کرد .کتاب مقدس می
گوید " :و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد" (
اول یوحنا  ) ۷ : ۱خون عیسی برروی صلیب ریخت و سپس او مرد.
مرگ او به عنوان بهای کامل برای بخشش شما بوسیله خدا پذیرفته شد.
بعد از اینکه عیسی مرد ،او را درون یک قبر دفن کردند .اما سه روز بعد
به قدرت خدا دوباره زنده شد .او توسط افراد زیادی برروی زمین دیده شد
و سپس به بهشت برگشت .او امروز در بهشت زنده است .عیسی خداوند،
آفریننده قادر مطلق هستی ،تنها کسی است که می تواند شما را از گناهان
تان نجات دهد.
چقدر محبت خدا عظیم است که پسر خودش را فرستاد تا قوم نافرمانش را
از گناه نجات دهد!
در شش روز ،خدا جهان ما و هر آنچه که در آن است را آفرید .وقتی کار
آفرینش تمام شد ،خدا به کارش نگاه کرد.
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نقطه اوج داستان
خدا هر آنچه را که آفریده بود دید ،و کار خدا خیلی نیکو بود.
نتیجه
در روز هفتم ،خدا از کارش استراحت کرد .خدا به این دلیل استراحت
نکرد که خسته بود ،او استراحت کرد چون کارش تمام شده بود و از آن
راضی بود.
داستان آفرینش در کتاب مقدس ،محبت خدا و قدرت عظیم او را به طرز
شگفت انگیزی به ما یادآوری می کند.
وقتی که داستانهای دیگری را درباره اینکه مردم در مورد آغاز جهان
چطور فکر می کنند را می شنوید ،آنچه که کتاب مقدس می گوید را بیاد
آورید .شما آفریننده شگفت انگیزی دارید که شما را می شناسد و شما را
دوست دارد!
دعوت
خدا می خواهد شما نیز او را بشناسید .خدا شما را بسیار زیاد دوست
دارد و پسرش را فرستاد تا نجات دهنده تان باشد .اگر آماده هستید که با
نظر خدا موافقت کنید که گناه کرده اید و به عیسی خداوند ،کسی که برای
شما مرد و دوباره زنده شد ،ایمان بیاورید ،در این صورت می توانید از
مجازات گناهان تان نجات یابید .کتاب مقدس می گوید " :به خداوند عیسی
مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات نجات خواهید یافت ( " .اعمال
 . )31:16ایمان داشتن یعنی به عیسی خداوند ،پسر خدا ،به عنوان تنها
کسی که می تواند گناهان تان را ببخشد ،کامال اعتماد کنید .وقتی مایلید که
از گناهان تان برگشته و توبه کنید و به او ایمان بیاورید ،او شما را خواهد
بخشید و مجازاتی که مستحق آن هستید را برخواهد داشت .او شما را از
درون تغییر خواهد داد تا بتوانید طوری زندگی کنید که او خشنود شود و
روزی او شما را به بهشت خواهد برد تا برای همیشه با او زندگی کنید .آیا
امروز به عیسی ایمان خواهید آورد؟
لطفا سرهای تان را خم کنید و چشمهای تان را ببندید .اگر مایلید که به
عیسی خداوند ایمان آورید و از گناهان تان نجات یابید ،آیا با نگاه کردن به
من این موضوع را نشان خواهید داد؟ ( متوجه جوابها شوید)
آنهایی که به من نگاه کردند ،می توانند مرا( در یک مکان و زمان مشخص
) مالقات کنند ،تا من بتوانم از روی کتاب مقدس نشان دهم که چگونه می
توانند نجات یابند.
سواالت مروری
 .۱پیدایش به چه مفهوم است؟ ( آغاز)
 .۲تنها کسی که هیچ آغازی ندارد ،کیست؟ ( خدا)
 .۳خدا گفت که گیاهان ،ماهی ها ،پرندگان و حیوانات " ،موافق جنس شان
" زیاد شوند .مفهوم این جمله چیست؟ ( تخم سیب ،درخت سیب خواهد شد،
ماهی غزل آال ،نوزاد ماهی غزل آال خواهد داشت و غیره )...

با استفاده از این روش یا روش دیگری
که موثر یافته اید ،از بچه ها دعوت کنید تا
عیسی خداوند را بپذیرند .برای آموزشهای
بیشتر به " چگونه می توان یک بچه را به
سوی مسیح هدایت کرد" مراجعه کنید.
دعوت از پیش دبستانی ها
از اعمال  ۱۳ :۶۱و اصطالح " ایمان
بیاورید" استفاده کنید.

بازی مروری " ما برنده می شویم "
دو طناب دو متری ببرید ( .طناب ها را
برای استفاده مجدد در بازی مروری درس
 ۴مورد استفاده قرار دهید ) .دو دست
کارت سه تایی تهیه کرده و روی دو کارت
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بنویسید " :ما"  ،روی دو کارت دیگر
بنویسید " :برنده " و روی دو کارت آخر
بنویسید ":می شویم " .
کالس را به دو تیم تقسیم کنید و هر دست
از کارت ها را تا کنید و جلوی بچه های
کالس مربوطه رو به پایین قرار دهید.
اجازه دهید دو نفر بچه از هر تیم ،طناب
در دست نگه دارند .به ترتیب از تیم ها
سوال کنید .هر بچه ای که درست جواب
بدهد ،می تواند کارتی را انتحاب کرده و
بر روی طناب آویزان کند .اولین تیمی که
سه کارت را به ترتیب " ما برنده می شویم
" ،بر روی طناب قرار دهد برنده است.
بازی مروری پیش دبستانی ها
چهار کارت کاغذی را از وسط نصف کنید
و بر روی آنها تصاویر چهار حیوان را
را دو به دو ترسیم کنید .کارت ها را رو
به پایین بر روی زمین یا میز قرار دهید.
بعد از پاسخ دادن به سواالت مروری ،بچه
مزبور می تواند دو کارت انتخاب کند( .
برای بچه های پیش دبستای کوچکتر ،می
توانید کارت ها را رو به باال قرار دهید).
اگر تصاویر دو کارت  ،تصویر یک
حیوان باشد ،آنوقت کارت ها را جلوی
خود قرار می دهد .بازی را ادامه دهید تا
تمامی سواالت پرسیده شود.
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 .۴چرا خدا در آفرینش زمین چنان دقتی به خرج داد؟ ( او زمین را برای
انسانها آماده می کرد) .
 .۵وقتی خدا گفت که " آدم را بسازیم"  ،منظورش چه بود؟ ( خدای پدر،
خدای پسر و خدای روح القدس انسان را بسازند) .
 .۶یکی از مهمترین تفاوتهای انسان با حیوانات چیست؟ ( انسان به شباهت
خدا ساخته شد .انسان می تواند فکر کند ،نقشه بکشد و کار کند ،انسان می
تواند خدا را بشناسد و او را پرستش کند) .
 .۷شما چطور می توانید مطمئن باشید که برای همیشه با خدا در بهشت
زندگی خواهید کرد؟ ( با اعتماد کردن به عیسی خداوند تا گناهان مان را
ببخشد) .
 .۸چرا خدا تمامی شگفتیهای هستی را آفرید؟ ( تا مردم آنها را ببینند و خدا
را بشناسند و او را بپرستند) .
 .۹پرستیدن خدا به چه معنا است؟ ( از بزرگی خدا قدردانی و تشکر کنیم و
به او بگوییم که چقدر زیاد او را دوست داریم) .
 .10ایمان آوردن به عیسی به چه معنا است ؟ ( کامال" اعتماد کردن به
عیسی خداوند به عنوان تنها کسی که می تواند گناهان مان را ببخشد) .
.۱۱خدا چطور می تواند شما را حتی پیش از بدنیا آمدن تان دوست داشته
باشد؟ ( خدا دانای مطلق است) .
 .12دو روشی که با آن می توانید خدا را در این هفته بپرستید ،را ذکر
کنید؟ ( از عظمت خدا قدردانی کنید ،به خدا بگویید که چقدر زیاد او را
دوست دارید ،از او بخاطر تمام کارهایی که انجام داده است ،تشکر کنید) .

درس 2

آدم و حوا

چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

پیدایش 24 – ۱ :۳ ،25 – 15،۹ – ۸ : ۲

آیه حفظی
دوم قرنتیان  " 21 : ۵زیرا او را که گناه نشناخت ،در راه ما گناه ساخت
تا ما در وی عدالت خدا شویم" .
هدف تعلیم
بچه نجات نیافته ،عیسی خداوند را تنها کسی خواهد دانست که می تواند او
را از مجازات گناه نجات دهد.
تعلیم اصلی
به عیسی خداوند ایمان بیاور تا تو را از گناه نجات دهد.
تاکید برای نجات یافتگان
خدا را شکر کنید که از مجازات گناه ،نجات یافته اید.
کمکهای تصویری
تصاویر  ۲ – ۱ – ۶یا تصاویر  ،B – ۹ – 16آیه نمایشی

خطوط اصلی درس
 .۱مقدمه:
آیا تا بحال از خود پرسیده اید که چرا مشکالت زیادی در دنیا وجود دارد؟
 .۲پیشرفت وقایع:
الف :خدا اولین انسانی را که آفریده بود ،در باغ زیبایی قرار داد و
مراقبت از باغ را به او سپرد)15 ، ۹ – ۸ : ۲ (.
ب  :خدا به آدم گفت که می تواند از میوه هر درختی بخورد ،بجز درخت
شناخت خوب و بد؛ و اگر از میوه آن درخت بخورد ،خواهد مرد: ۲ ( .
) 17 – 16
پ  :خدا تمامی حیوانات و پرندگان را به نزد آدم آورد تا آدم آنها را
نامگذاری کند) 20 – 19 : ۲ ( .
ت  :خدا حوا را از یکی از دنده های آدم آفرید ،تا همسر و یار آدم باشد( .
)25 – 21 ،18 :۲
ث  :مار درباره دستور خدا از حوا سوال کرد) ۱ : ۳ ( .
ج  :حوا گفت که آنها نباید از میوه یکی از درختان بخورند یا آن را لمس
کنند ،زیرا با انجام این کارخواهند مرد) ۳ – ۲ : ۳ (.
چ  :مار به حوا دروغ گفت .او گفت که آنها نخواهند مرد ،بلکه شبیه خدا
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خواهند شد) ۵ – ۴ : ۳ ( .
ح  :حوا از فرمان خدا سرپیچی کرد و آن میوه را خورد .او
مقداری از میوه را به آدم داد ،آدم نیز آن را خورد) ۶ :۳ (.
خ  :آدم و حوا احساس ترس و تقصیر کردند ،پس خودشان را با برگهای
انجیر پوشاندند و سعی کردند از چشم خدا پنهان شوند)10 – ۷ : ۳ ( .
د  :وقتی خدا از آنها سوال کرد ،آدم ،حوا را و حوا ،مار را مقصر
معرفی کرد .خدا مار را لعنت کرد و وعده داد که نجات دهنده ای بفرستد
تا قدرت شیطان را نابود کند و مردم را از گناهان شان نجات دهد:۳( .
) 15 -۱۱
ذ  :خدا آدم و حوا را از نتایج گناه شان آگاه نمود و پوششی از پوست
حیوانات برای آنها فراهم کرد) 21 -16 :۳( .
 – ۳نقطه اوج داستان:
خدا آدم و حوا را بخاطر گناه شان مجازات کرد و آنها را از باغ بیرون
نمود) 23 -۲۲ : ۳ ( .
 – ۴نتیجه :
خدا فرشته ای با شمشیر آتشین را بر در ورودی باغ قرار داد تا از درخت
حیات محفاظت کند)24 : ۳ ( .
دعوت ( بچه نجات نیافته)  :به عیسی خداوند ایمان بیاور تا تو را
از گناه نجات دهد( .رومیان )13 : 10
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تعلیم آیه حفظی :

آیه حفظی :دوم قرنتیان 21 :5
" زیرا او را که گناه نشناخت ،در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت
خدا شویم" .
مقدمه:
اگر کار اشتباهی انجام دهید و تنبیه شده ،رفتن به یک مهمانی مخصوص
را از دست بدهید ،چه احساسی خواهید داشت؟ ( اجازه دهید بچه ها پاسخ
دهند.) .اگر برادر یا خواهر شما به نزد والدین تان بروند و پیشنهاد کنند
که به جای شما مجازات شده ،تا شما بتوانید به مهمانی بروید ،چه احساسی
خواهید داشت؟ ( اجازه دهید پاسخ داده شود ) .خدا کاری بسیار بهتر از این
برای شما انجام داد .به این آیه گوش کنید و ببینید که خدا چه کاری برای
شما انجام داد.
معرفی:
( کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست ،نشان دهید .آیه را از
روی کتاب مقدس تان بخوانید و توضیح دهید که چطور آن را یافته اید.
اجازه دهید بچه ها ،آیه را با شما از روی آیه نمایشی بخوانند) .
توضیح:
خدای پدر ،پسرش عیسی خداوند را فرستاد تا برروی صلیب بمیرد و
مجازاتی که من و شما بخاطر گناهان مان مستحق آن بودیم را بردارد.
عیسی بدون گناه بود و سزاوار مردن نبود ،ولی او راغبانه مجازات شما و
مرا برداشت .او این کار را انجام داد تا هر که او را به عنوان نجات دهنده
بخواند مجازات نشود ،بلکه بوسیله خدا ،عادل ( پاک از گناه ) دیده شود و
بتواند روزی به بهشت برود.
کاربرد:
نجات نیافتگان  :آیا ایمان آورده اید که عیسی با مردن روی صلیب،
مجازات گناه شما را برداشت؟ می توانید امروز به او ایمان آورید تا گناه
تان بخشیده شود!
نجات یافتگان  :اگر قبال به عیسی خداوند ایمان آورده اید و گناهان تان
بخشیده شده ،خدا شما را تغییر داده است و از گناه پاک هستید .شما باید هر
روز از او تشکر کنید ،زیرا او شما را بخشید و دوست خویش ساخت!
تکرار  :پشت به کالس
( اجازه دهید چند داوطلب در یک صف در جلو کالس بایستند .هر کدام از
داوطلبین باید قسمتی از آیه را که برروی قطعه کاغذی نوشته شده است،
در دست نگه دارد .آیه را چند بار تکرار کنید .بعد اجازه دهید که یکی از
داوطلبین با پشت کردن به کالس ،آن قسمت از آیه را که در دست دارد،
پنهان کند .سپس بچه ها باید آیه را تکرار کنند .بازی را ادامه دهید تا کل
آیه پنهان شود) .

آیه حفظی پیش دبستانی ها
از بادکنک های درس استفاده کرده و
عبرانیان  ۳ :۱۱را مرور نمایید.

تکرار برای پیش دبستانی ها
" آیه به شکل اشاره "
با استفاده از اشارات ،آیه را تکرار کنید:
به ایمان ( دست های تان را مثل کتاب
مقدس باز کنید ) ،فهمیده ایم ( به سرتان
اشاده کنید ) که عالم ها به کلمه خدا مرتب
گردید ( دست های تان را مثل دایره ای
بچرخانید تا نمایانگر عالم ها باشد ،با
انگشتان تان دهان تان را لمس کنید و
به بیرون اشاره کنید تا نمایانگر صحبت
کردن باشد) .
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درس
جازه دهید تا بچه ها درباره دروس گذشته
بحث کنند و بدین ترتیب به بچه ها کمک
کنید تا با شنیدن و به زبان آوردن دروس
گذشته ،مطالب آنها را مرور نمایند.

هرچند که مکان دقیق باغ عدن مشخص
نیست ،اما بیشتر مفسران موافقت دارند که
باغ عدن در شما خلیج فارس و در نزدیکی
رودهای فرات و حدقل قرار دارد.
به پیدایش  14 -10 :۲مراجعه کنید .محل
دو رودخانه دیگر اشاره شده در این متن،
نا مشخص است .

برای بچه های پیش دبستانی می توانید
چیزهایی مثل گل یا برگ درخت بیاورید
تا بچه ها آنها را لمس کرده و ببویند و شما
نیز درباره باغ صحبت نمایید .بچه ها از
چنین فعالیت هایی لذت می برند و به نوعی
به یادگیری آنها کمک می شود.
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مقدمه

آیا تا بحال از خود پرسیده اید که چرا گرفتاریهای بسیار زیادی در جهان
وجود دارد؟ چرا مردم بیمار می شوند؟ چرا مردم به یکدیگر آسیب می
رسانند؟ ما یاد گرفتیم که وقتی خدا جهان را خلق کرد ،همه چیز را زیبا
و نیکو آفرید .اما حاال بسیاری از چیزها دیگر در دنیا نیکو و زیبا نیست.
امروزه در دنیا بیماری ،اندوه ،جنگ و کشتار وجود دارد .از چه زمانی
همه چیز اشتباه پیش رفت و چرا؟ برای فهمیدن این موضوع باید به گذشته
بسیار بسیار دور ،به زمانی که خدا اولین انسانها را آفرید ،برگردیم.
پیشرفت وقایع
آیا می توانید چند چیز را که خدا در پنج روز اول آفرینش آفریده بیاد
آورید ،زمانی که خدا زمین را آماده کرد تا انسانها در آن زندگی کنند؟ (
اجازه دهید بچه ها در این باره به طور خالصه بحث کنند ) .در روز ششم
خدا مهمترین مخلوق خود را آفرید! او انسان را از خاک زمین شکل داد.
خدا بدن انسان را به نحو شگفت انگیزی خلق نمود .بعد حیات را در او
دمید و انسان را موجودی زنده ساخت.
انسان قادر بود تا از مشارکت( دوستی ) با خدا لذت ببرد .خدا به انسان
روحی داد که تا به ابد زندگی خواهد کرد .آیا می دانید که خدا چه نامی به
انسان داد؟ ( آدم )
( تصویر آدم B - ٩ ،را نصب کنید) .
خدا آدم را در باغ زیبایی که خودش ساخته بود قرار داد .ما حتی نمی
توانیم تصور کنیم که باغ چقدر شگفت انگیز بود! بسیاری از انواع درختان
و گلهای رنگارنگ ،رودهای روان و علف سبز نرم در آنجا وجود داشت.
هر روز در این باغ شگفت انگیز که خدا برای آدم ساخت ،درخشان،
آرام و عالی بود .آدم ،خلقت بسیار مخصوص خدا بود .خدا آدم را دوست
داشت!
خدا شما را نیز دوست دارد .او شما را آفریده و شما برای او بسیار مهم
هستید .خدا در کتاب مقدس می گوید " :با محبت ازلی تو را دوست داشتم "
( ارمیا . )3 :31خدا حتی پیش از اینکه شما بدنیا آیید ،شما را می شناخت
و شما را دوست داشت! خدا شما را بیشتر از آنچه که بتوانید تصورش
را بکنید ،دوست دارد! محبت خدا عالی است ،زیرا او عالی است .او
مقدس است .او می خواهد که شما در خانه باشکوه او که بهشت نامیده می
شود ،زندگی کنید .در بهشت هرگز هیچ تاریکی وجود ندارد .در آنجا تنها
روشنایی وجود دارد .چقدر شگفت انگیز است که بدانید این خدای عالی و
مقدس شما را دوست دارد!
خدا آدم را دوست داشت و او را در یک باغ زیبا قرار داد و کار مراقبت
از این باغ را به او سپرد .کار آدم سخت نبود ،در آنجا هیچ علف هرزه

ای وجود نداشت! خدا به آدم یک قانون داد تا از آن اطاعت کند .او گفت:
" از همه درختان باغ بی ممانعت بخور ،اما از درخت معرفت نیک و بد
زنهار نخوری ،زیرا روزی که از آن خوردی ،هر آینه خواهی مرد " .خدا
آدم را با اراده آزاد آفریده بود .او می خواست که آدم اطاعت کردن از او
را انتخاب کند .غذاهای عالی بسیار زیادی در باغ وجود داشت که آدم می
توانست از آنها لذت ببرد .نخوردن از میوه تنها یک درخت ،نباید مشکل
بزرگی بوده باشد.
( تصویر  ٢ – ١را ببینید .تصویر حیوانات B - 10 ،را نصب کنید) .
آنوقت خدا حیوانات را پیش آدم آورد و به آدم گفت که به هر یک از آنها
اسمی بدهد .این یک کار بزرگ بود! همه حیوانات رام بودند و آدم نمی
بایستی از آنها ترسیده باشد .آدم در خانه اش در آن باغ عالی شاد بود .اما
هنوز یک چیزی کم بود .در آنجا فرد دیگری وجود نداشت تا آدم با او
صحبت کند .در آنجا کسی وجود نداشت تا به آدم کمک کند ،یا با او از
بودن در باغ لذت ببرد .اما خدا نقشه ای داشت.
( تصویر  ٢– ٢را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر آدم در حال
خوابیدن B - ١١ ،را نصب کنید) .
خدا آدم را خوابانید .وقتی که آدم در خواب بود ،خدا یکی از دنده های آدم
را برداشت و از آن برای ساختن یک زن استفاده کرد.
( تصویر  ٢ – ٣را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر آدم و حوا٩ ،12،
  Bرا نصب کنید) .وقتی آدم بیدار شد ،خدا آن زن را به آدم داد تا همسرش باشد .آدم او را حوا
نامید .حاال دو انسان شاد در روی زمین وجود داشت که در باغ عالی که
خدا ساخته بود ،زندگی می کردند .کتاب مقدس می گوید هر چند که آنها
لباس نپوشیده بودند ،احساس خجالت نمی کردند .همه چیز بسیار نیکو بود.
( تصاویر را بردارید ،تصویر درخت و مار B - 13 ،را نصب کنید) .
در میان حیوانات باغ ،مخلوقی بنام مار وجود داشت .آن مار مانند مارهایی
که امروز می شناسیم نبود .آن مار ،شیطان ،یعنی دشمن خدا بود که تغییر
قیافه داده بود! در حقیقت شیطان از طریق مار صحبت می کرد.
زمانی شیطان در بهشت یک فرشته نورانی بود ،اما او برضد خدا برگشت.
او خواست که به عظمت خدا برسد .هیچ کس نمی تواند به اندازه خدا عظیم
باشد ،بنابر این خدا شیطان را از بهشت بیرون انداخت .شیطان از خدا
متنفر بود و می خواست دیگران نیز از خدا متنفر باشند .او نمی خواهد که
کسی با خدا در بهشت زندگی کند .او به مردم درباره خدا دروغ می گوید تا
آنها را فریب دهد و آنها به خدا ایمان نیاورند یا از او اطاعت نکنند.
شیطان به شکل یک مار تغییر قیافه داد و در باغ منتظر حوا ماند.
( تصویر  ٢ – ٤را ببینید .تصویر حوا B - 12 ،را نصب کنید) .
وقتی که حوا آمد ،مار پرسید " :آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان
باغ نخورید؟ " آدم می بایست قانون مخصوص خدا را به حوا گفته باشد .آیا
می توانید آن را بیاد آورید؟ ( اجازه دهید بچه ها پاسخ دهند) .
حوا پاسخ داد " :از میوه درختان باغ می خوریم ،لکن از میوه درختی که

تصویر ۲ -۱
اجازه دهید تا بچه های پیش دبستانی
حیوانات مختلفی که به نزد آدم آمدند را نام
ببرند و صدای آنها را تقلید کنند.

اجازه دهید تا بچه ها پیش دبستانی وانمود
کنند که مانند آدم خوابیده اند.
تصویر ۲ -۲

تصویر ۲ -۳

بچه ها از بازی نمایشی مکالمه بین مار
و حوا لذت خواهند برد .گفتگوها را بر
روی کارت ها بنویسید تا قادر به خواندن
آنها باشند.
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تصویر ۲ -۴

در وسط باغ است ،خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید ،مبادا
بمیرد ".
شیطان با گفتن این جمله " :هر آینه نخواهید مرد ،بلکه خدا می داند در
روزی که از آن بخورید ،چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و
بد خواهید بود"  ،به حوا دروغ گفت.
او می دانست که خدا حوا را با یک اراده آزاد ساخته بود .حوا می توانست
انتخاب کند که از خدا اطاعت کند یا از او نافرمانی کند .شیطان می
خواست حوا را فریب دهد تا او از خدا نافرمانی کند.
حوا به حرف مار گوش داد .او به درخت نگاه کرد -میوه آن بسیار نیکو به
نظر رسید! او درباره آنچه که مار گفت فکر کرد .بعد دستش را دراز کرد
و میوه را چید و خورد!
( تصویر  ٢ – ۵را ببینید .تصویر  B - 13را بردارید ،تصویر میوه در
دست حوا B – 14 ،را نصب کنید ،تصویر آدم Β– ٩ ،را نصب کنید)
بعداز اینکه حوا میوه را خورد ،از آن میوه به آدم نیز داد .کتاب مقدس
می گوید که آدم نیز میوه ر ا خورد .آدم وحوا انتخاب کردند که بجای خدا
به شیطان اعتماد کنند .به این نحو گناه وارد جهان شد .آدم و حوا بجای
اطاعت از خدا ،آنجه را که خودشان می خواستند انجام دادند.
وقتی که شما بجای اطاعت از خدا آنچه را که خودتان می خواهید ،انجام
می دهید ،گناه می کنید .از وقتی که آدم و حوا گناه کردند ،هر شخصی با "
خواست و تمایل" گناه کردن به دنیا می آید .کتاب مقدس می گوید " :لهذا
همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت ،و به
اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت ،از آنجا که همه گناه کرده اند( " ،
رومیان . ) 12 :5هر زمانی که شما شریعت خدا را می شکنید ،در حقیقت
انتخاب می کنید که گناه کنید .شاید وقتی والدین تان به شما می گویند که
کاری را انجام دهید ،وانمود می کنید که نمی شنوید.
یا شاید درباره شخصی که او را دوست ندارید ،فکر های خشم آلودی می
کنید .احتماال می توانید درباره راه های دیگر گناه کردن تان فکر کنید .گناه
یک مسئله بسیار جدی است ،چون شما را از خدا جدا می سازد .اگر گناه
شما بخشیده نشده است ،برای همیشه از خدا جدا شده ،در یک جای بسیار
بد مجازات و رنج بنام جهنم ،ساکن خواهید شد .هرگاه بجای اطاعت از
خدا ،کاری که خودتان می خواهید را انجام می دهید ،گناه می کنید.

تصویر ۲ -۵

افسسیان ۵ -۲
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چقدر غمناک است که آدم و حوا بجای اطاعت از خدا چیزی که خودشان
می خواستند را انجام دادند .به این نحو گناه وارد جهان شد .ناگهان همه
چیز تغییر کرد .خلقت خدا دیگر عالی نبود .آدم وحوا انتخاب کردند که گناه
کنند .آنها بسیار غمگین بودند .همچنین آنها درک کردند که برهنه اند .آنها
شرمسار و خجل بودند.
( تصویر  ٢ – ٦را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر آدم و حوا که با
برگهای درخت انجیر خود را پوشانیده اند B - 15 ،را نصب کنید) .

آنها فورا برای خود پوششی از برگهای انجیر ساختند .هر چند بدنهای
آنها در آن روز نمرد ،اما آدم و حوا به نحو دیگری مردند .آنها از خدا
جدا شدند .کتاب مقدس این جدایی را مرگ روحانی می نامد .آنها دیگر از
دوستی با خدا لذت نمی بردند .این مساله بسیار وحشتناک بود که آنها می
بایست از خدایی که او را دوست داشتند ،جدا شوند .آنها احساس تقصیر و
ترس می کردند .آنها سعی کردند که از حضور خدا پنهان شوند ،اما هیچ
کس نمی تواند از حضور خدا پنهان شود! بعد از مدتی ،خدا طبق معمول
به باغ آمد تا با آدم و حوا صحبت کند .اما این بار آدم بیرون نیامد تا خدا را
مالقات کند.
خدا پرسید " :آدم ،کجایی؟ " .آیا خدا می دانست چه اتفاقی افتاده است؟ بله،
خدا از هر آنچه مردم فکر کنند یا انجام دهند ،آگاه است؛ اما او می خواست
تا آدم به گناهش اعتراف کند .آدم می دانست که نمی تواند از حضور خدا
پنهان شود .وقتی که آدم از مخفیگاه اش بیرون آمد ،قلبش می بایستی به
شدت تپیده باشد .احتماال آدم با صدایی لرزان گفت " :من – من آوازت را
در باغ شنیدم و ترسان گشتم ،زیرا که عریانم .پس خود را پنهان کردم.
" وقتی که خدا از آدم پرسید که آیا او نافرمانی کرده است ،آدم گفت" :
این زنی که قرین من ساختی ،وی از میوه درخت به من داد که خوردم" .
آدم سعی کرد تا حوا را مقصر جلوه دهد .وقتی که خدا از حوا پرسید که
او چه کاری کرده است ،حوا سعی کرد با گفتن " :مار مرا اغوا نمود که
خوردم" ،مار را مقصر معرفی کند .آنوقت خدا به مار گفت که از آن به
بعد ،مارها روی شکم شان راه رفته وخاک خواهند خورد و مردم از مار
خواهند ترسید و از آن متنفر خواهند بود.
در همان روز همچنین خدا قولی داد .او وعده داد که شخصی را به جهان
می فرستد تا قدرت شیطان را نابود کند و مردم را از گناهان شان نجات
دهد.کسی را که خدا وعده داد تا بفرستد ،عیسی مسیح خداوند ،پسر خدا
است  .هزاران سال بعد ،عیسی خداوند از خانه پرجاللش در بهشت
برروی زمین آمد تا برای گناه تمامی مردم جهان برروی صلیب بمیرد .او
مجبور نبود که این کار را انجام دهد .او کامل بود – او هیچ گناهی در خود
نداشت .او مایل بود تا بمیرد ،زیرا شما را دوست داشت و این تنها راه خدا
برای شما بود تا از گناهان تان نجات یابید.
وقتی که خون عیسی ریخت و برروی صلیب مرد ،خدا او را بجای شما
مجازات کرد تا شما برای گناهان تان مجازات نشوید .آیه حفظی ما می
گوید ( :دوم قرنتیان 21 :5را تکرار کنید).
بعد از اینکه عیسی خداوند مرد ،تعدادی از دوستانش بدن او را از روی
صلیب پایین آوردند .او دفن شد و بعد از سه روز دوباره زنده شد .اکنون
او در آسمان است .به دلیل اینکه او به میل و اراده خودش ،به خاطر شما
بر روی صلیب مرد و دوباره زنده شد؛ شما دیگر مجبور نیستید از خدا
جدا باشید .می توانید به عیسی خداوند ایمان بیاورید تا شما را از گناهان
تان نجات دهد .عیسی خداوند ،پسر خدا ،کسی است که خدا مدتها پیش
وعده داد که او را می فرستد.

شاید بخواهید که دو نفر از بچه ها نقش
آدم و حوا در ماجرای پاسخگویی به سوال
خدا را بازی کنند.
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تصویر ۲ -۶

او وعده داد کسی را به جهان می فرستد تا قدرت شیطان را نابود کند و
مردم را از گناهان شان نجات دهد .وقتی که خدا مجازات مار را به او
گفت ،به حوا فرمود که او درد زیادی در موقع زاییدن خواهد داشت و
شوهرش بر او حکمرانی خواهد کرد .او به آدم گفت که زمین با رویش
علف هرز ،خار و خس ملعون خواهد شد .آدم می باید سخت کار می کرد
تا غذا برای خوراک تهیه می کرد.
( تصویر  ٢ – ٧را ببینید .تصاویر را بردارید ،آدم وحوا را که لباسهای
پوستی پوشیده اند B - 16 ،را نصب کنید) .
آدم و حوا به خاطر نافرمانی شان مجازات شدند .اما علی رغم گناه شان،
خدا همچنان آنها را دوست داشت.
کتاب مقدس می گوید که خدا از پوست حیوانات برای آدم و حوا لباس
درست کرد.
نقطه اوج داستان
خدا آدم و حوا را به خاطر گناه شان مجازات کرد و آنها را از باغ بیرون
انداخت.
نتیجه

کارت تعلیم
کارت با تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته
را نشان دهید ،از خدا تشکر کنید که از
مجازات گناه نجات یافته اید.
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خدا فرشتگان را با شمشیر آتشباری که به هر سو گردش می کرد ،بر در
ورودی باغ قرار دارد .این کار برای محافظت از درخت حیات انجام شد،
تا آدم و حوا از میوه آن درخت نخورند ،زیرا خوردن میوه درخت حیات
باعث می شد تا آنها برای همیشه در وضعیت گناه آلودشان زندگی کنند.
هرچند آدم و حوا دیگر در باغ نبودند ،اما می بایست بخاطر وعده بخشش
خدا توسط نجات دهند ه ای که می فرستاد ،سپاسگزار خدا بوده باشند.
اگر شما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده اید ،می
توانید از خدا به خاطر بخشش گناهان تان تشکر کنید .خدا شما را تغییر
داده است – شما دیگر از خدا جدا نیستید .خدا در شما زندگی می کند و می
توانید دوستی مخصوصی با خدا داشته باشید .او بهترین دوستی است که
شما می توانسته اید برای همیشه داشته باشید!
خدا از طریق کالمش ،یعنی کتاب مقدس با شما صحبت می کند .هر زمان
که بخواهید می توانید با او صحبت کنید .او همیشه آماده است تا به شما
گوش دهد .آیا هرگز از خدا تشکر کرده اید که دیگر از او جدا نیستید؟
چقدر عالی است که بخشیده شوید و خدا را به عنوان دوست تان در کنار
خود داشته باشید .مطمئن شوید که هر روز این هفته از خدا بخاطر بخشیدن
تان تشکر کنید.
آدم و حوا بایستی بخاطر وعده بخشش توسط نجات دهنده ای که خدا می
فرستاد ،سپاسگزار بوده باشند .حقیقتا روزی که گناه وارد جهان شد می
بایست یک روز غم انگیز و بسیار بدی بوده باشد .در واقع تمامی چیزهای

بسیار بد و وحشتناک مانند ،جنگ ،کشتار ،غم و بیماری که در جهان ما
اتفاق می افتد ،نتیجه گناه است .اما خبر خوش این است که خدا به وعده اش
وفا کرد! عیسی ،پسر خدا آمد تا مجازات گناهان تان را بردارد.
دعوت
خدا شما را خلق نمود و شما را دوست دارد .او پسر خودش ،عیسی خداوند
را فرستاد تا برای شما برروی صلیب بمیرد و دوباره زنده شود .او می
خواهد که شما اراده کنید از گناهان تان برگردید و با خواندن نام او نجات
یابید .کتاب مقدس می گوید " :زیرا هر که نام خداوند را بخواند ،نجات
خواهد یافت ( " .رومیان . )13 :10خواندن نام خدا به این معنی است که
به او بگویید ایمان دارید عیسی ،پسر خداست که برای شما مرد و کامال به
او اعتماد می کنید تا گناه شما را ببخشد .او شما را از مجازات گناه نجات
خواهد داد .او شما را خواهد بخشید و از درون تغییر خواهد داد تا بتوانید
برای خشنودی او زندگی کنید .روزی او شما را به بهشت خواهد برد تا
برای همیشه با او زندگی کنید .لطفا سرهای تان را خم کنید و چشم های
تان را ببندید .اگر مایلید که نام خداوند را بخوانید تا شما را نجات دهد،
لطفا با بلند کردن دست تان به من نشان دهید ( .متوجه جوابها شوید) .
آنهایی که دست شان را بلند کردند می توانند مرا ( در یک مکان و زمان
مشخص ) مالقات کنند.
ما با هم صحبت خواهیم کرد و شما فرصت خواهید داشت تا عیسی خداوند
را بخوانید تا نجات یابید.
سواالت مروری
 .١مهمترین مخلوق خدا چه بود؟ ( انسان – آدم)
 .٢خدا چطور یک همسر برای آدم ساخت؟ ( او آدم را به خوابی عمیق
فرو برد ،یکی از دنده هایش را برداشت و آن را تبدیل به یک زن کرد) .
.٣خدا چه قانونی به آدم و همسرش ،حوا داد؟ ( از درخت عارف نیک و بد
نخورند).
.٤مجازات شکستن این قانون چه بود؟ ( مرگ )
.۵چه کسی از مهمترین خلقت خدا خشنود نبود؟ ( شیطان)
.٦چطور شیطان در برابر حوا تغییر قیافه داد؟ ( او از بدن یک مار استفاده
کرد) .
 .٧شیطان چه دروغی را توسط مار به حوا گفت؟ ( تو نخواهی مرد ،تو
شبیه خدا خواهی شد) .
 . ٨چه وقت گناه وارد دنیا شد؟ ( وقتی که آدم و حوا با خوردن میوه درخت
عارف نیک و بد از قانون خدا سرپیچی کردند) .
 .٩بعداز اینکه آدم و حوا گناه کردند ،چه کاری انجام دادند؟ ( آنها از برگ
انجیر لباس درست کردند و از حضور خدا پنهان شدند) .
 .10وقتی خدا از آدم پرسید که آیا نافرمانی کرده است ،آدم چه جواب داد؟
( او حوا را مقصر معرفی کرد) .

با استفاده از این روش یا روش دیگری
که موثر یافته اید از بچه ها دعوت کنید تا
عیسی را بپذیرند .برای آموزش های بیشتر
به مبحث " چگونه می توان یک بچه را به
سوی مسیح هدایت کرد " مراجعه نمایید.
دعوت از پیش دبستانی ها
با استفاده از اعمال  31:16و اصطالح "
ایمان بیاور" دعوت از پیش دبستانی ها را
ارائه دهید.

بازی مروری " شماره بندها "
دوازده بند  10سانتی ببرید .روی هر
بند یک کارت کاغذی بچسبانید و شماره
های  ۱تا  12را روی کار ت ها بنویسید
و بندها ر ا روی تخته یا جعبه ای وصل
کنید .شماره های کاغذها می باید رو به
پشت و پنهان از چشم بچه ها باشد .کالس
را به دو تیم تقسیم نموده و یکی از بچه ها
را انتخاب کنید تا یکی از بندها را انتخاب
نماید .شماره ای که پشت کارت آن بند
نوشته شده  ،شماره سوالی است که باید از
آن بچه یا یکی از بچه های تیمش پرسیده
شود .اگر او سوال را به درستی پاسخ دهد،
شماره سوال را ضرب در  10نموده و به
عنوان امتیاز تیم محاسبه می کنید .تیمی که
بیشترین امتیاز را کسب کند ،برنده است.

19

کارت تعلیم
کارت با تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته
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 .١١روزی که حوا و آدم گناه کردند ،خدا چه وعده ای داد؟ ( او نجات
دهنده ای را می فرستد تا قدرت شیطان را نابود کند و مردم را از گناهان
شان نجات دهد) .
 .12خدا چه کاری انجام داده است تا بخشش گناهان شما میسر گردد؟ ( او
پسرش ،عیسی خداوند را فرستاد تا روی صلیب بمیرد) .

درس ۳

قائن و هابیل
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس
آیه حفظی
عبرانیان  .... " ۲۲ :۹و بدون ریختن خون آموزش نیست" .

پیدایش 16 – ۱ : ۴

هدف تعلیم
بچه نجات نیافته ،راه بخشش خدا را به عنوان تنها راه حل برداشتن عذاب
و مجازات گناهانش می پذیرد.
تعلیم اصلی
شما باید به سوی خدا و راه بخشش او بیایید.
تاکید برای نجات یافتگان
با یک طرز تفکر درونی صحیح خدا را بپرستید.
کمکهای تصویری
تصاویر  ۳ – ۱ – ۶یا تصاویر  16 – 26و  ، B – ۱آیه نمایشی

خطوط اصلی درس
.۱مقدمه:
گناه همه چیز را در خلقت خدا تغییر داد!
.۲پیشرفت وقایع:
الف :حوا قائن را به دنیا آورد)۱ :۴ ( .
ب  :بعدها حوا  ،هابیل برادر قائن را به دنیا آورد)۲ :۴ ( .
پ  :هابیل چوپان شد و قائن کشاورز شد) ۲ : ۴ ( .
ت  :قائن و هابیل آمدند تا خدا را بپرستند .هر دو ،هدیه قربانی
خود را به حضور خدا آوردند) ۴ – ۳ : ۴ ( .
ث  :خدا از هابیل خشنود شد و هدیه قربانی او را پذیرفت) ۴ :۴ ( .
ج  :خدا از قابیل و هدیه قربانی اش خشنود نشد) ۵ : ۴ ( .
چ  :قائن بسیار عصبانی شد) ۵ : ۴ ( .
ح  :خدا قائن را تشویق کرد تا کار درست را انجام دهد ،یا اینکه با
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عواقب کارش مواجه شود) ۷ – ۶ : ۴ ( .
 – ۳نقطه اوج داستان:
قائن راه خدا را نپذیرفت و بر ادرش هابیل را کشت! ( ) ۸ : ۴
 – ۴نتیجه:
الف – خدا از قائن خواست که به گناهش اعتراف کند ،ولی او نپذیرفت.
پس می بایست از عواقب گناه رنج ببرد)12 – ۹ : ۴ (.
ب  -قائن فکر کرد که مجازاتش بسیار عظیم است .خدا به خاطر رحمتش،
یک نشانه محفاظت بر قائن نهاد)15 – 13 : ۴ (.
پ  -قائن از حضور خداوند بیرون رفت) 16 : ۴ ( .
دعوت ( بچه نجات نیافته )  :با ایمان آوردن به پسر خدا ،به
سوی خدا و راه او بیایید ( .یوحنا ) 16 : ۳

تعلیم آیه حفظی
آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
از بادکنک درس برای مرور عبرانیان
 ۳ :۱۱استفاده کنید.
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آیه حفظی  :عبرانیان  ... " 22 :9و بدون ریختن خون ،آمرزش نیست" .
مقدمه:
( تکه ای از پازل را به بچه ها نشان دهید ) .اگر چند تا از تکه های پازل
را در جاهای اشتباه قرار دهید ،آیا تصویر مورد نظر درست می شود؟ (
اجازه دهید پاسخ داده شود ).تنها یک راه برای درست انجام دادن آن وجود
دارد ،اینطور نیست؟ کتاب مقدس می گوید که تنها یک راه برای بخشیده
شدن گناه وجود دارد .بیایید ببینیم آن راه چیست.
معرفی:
( کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خدا است ،نشان دهید .آیه را از
روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که آن را چطور یافته اید .اجازه
دهید بچه ها آیه را با شما از روی آیه نمایشی بخوانند) .
توضیح:
ریختن خون به معنای دادن خون است .وقتی که عیسی خداوند روی
صلیب مرد ،خونش از بدنش بیرون ریخت .کلمه آمرزش به معنای بخشش
است .گناه ما ( چیزهای اشتباهی است که ما فکر می کنیم ،می گوییم یا
انجام می دهیم ) .گناهان ما ،بدون ریختن خون عیسی نمی توانست بخشیده
شود .مرگ عیسی تنها راهی است که خدا برای بخشیده شدن گناهان مهیا
نمود.
کاربرد:
نجات نیافتگان :آیا تا بحال برای بخشش گناهتان با اعتماد کامل به عیسی
ایمان آورده اید؟ این تنها راه بخشیده شدن مجازات گناه است تا بتوانید
روزی به بهشت بروید .شما می توانید امروز به او ایمان بیاورید.

نجات یافتگان :اگر قبال به عیسی ایمان آورده اید ،از خدا تشکر کنید که
گناهان تان را بخشیده است .حال می توانید با یک طرز تفکر قلبی درست،
خدا را پرستش کنید و بهترین های خود را به او اهدا کنید.
تکرار :پیدا کنید
( در حالیکه یکی از بچه ها بیرون کالس است ،شی کوچکی را پنهان
کنید ،طوریکه بقیه کالس بداند که آن شی کجا است .بعد بچه ای که بیرون
کالس است داخل کالس می شود و سعی می کند آن شی را بیابد .بقیه بچه
ها آیه را پشت سرهم تکرار می کند .وقتی که بچه از شی دور می شود،
آیه را آرام می گویند و وقتی که به شی نزدیک می شود ،آیه را بلندتر می
گویند تا وقتی که باالخره آن شی را بیابد .داوطلب دیگری را انتخاب کنید و
تا جایی که زمان اجازه می دهد بازی را ادامه دهید) .

درس
مقدمه

می بایستی عرق از سر و روی خسته آدم جاری بوده باشد ،وقتی که روی
گیاهانش خم شده بود و علفهای هرزه سرسخت را از زمین بیرون می
کشید .زندگی برای آدم وحوا کامال تغییر کرده بود! آنها دیگر بیرون باغ
زیبای عدن جایی که همه چیز در آن عالی بود ،زندگی می کردند .گناهشان
به خدا همه چیز را تحت تاثیر قرارداده بود .قبل از اینکه آدم و حوا گناه
کنند ،گیاهان به سادگی رشد می کردند .حاال علفهای هرزه و خار دور
جوانه ها را گرفته بود .قبل از گناه ،هیچ مرگی وجود نداشت .حاال همه
چیز – گیاهان ،حیوانات و مردم پیر می شدند و می مردند .قبل از گناه،
بدن آدم وحوا کامال سالم بود .حاال آنها از درد و ضعف رنج می بردند .گناه
همه چیز را در خلقت خدا تغییر داد!
( تصویر  ٣ – ١را ببینید .تصویر آدم و حوا B - 16 ،را ببینید) .
اما وقتی که آدم و حوا به لباسهای پوستی که خدا به آنها داده بود ،نگاه
کردند فهمیدند که خدا همچنان آنها را دوست دارد .آنها می توانستند از
طریق ایمان ( ایمان آوردن) به وعده خدا مبنی بر فرستادن نجات دهنده ای
برای نابودی قدرت شیطان و نجات مردم از گناهان شان ،بخشیده شوند.
روزی خدا هدیه مخصوصی برای آدم وحوا فرستاد که باعث خوشی
عظیمی در دلهای شان شد.
پیشرفت وقایع
( تصویر  ٣ – ٢را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر حوا که قائن را در
بغل دارد  B - 17را نصب کنید) .
حوا نوزاد پسری به دنیا آورد! او اولین نوزادی بود که به دنیا آمده بود .آدم
وحوا می بایست با تعجب به انگشتان کوچک پاها و دستهایش نگاه کرده
باشند .آنها توافق کردند " :ما او را قائن نام می نهیم" .آنها می بایست به
این نوزاد زیبا افتخار کرده و همچنین از خدا که به پسرشان زندگی داده
بود ،سپاسگزار بوده باشند.
آدم و حوا قائن را دوست داشتند ،ولی خدا قائن را بیشتر دوست داشت!

تکرار برای پیش دبستانی ها " آیه و توپ
کوچک "
وقتی که مرجع آیه را می گویید ،توپ
کوچک را به بچه ای بدهید .بعد وقتی که
آن بچه مرجع را تکرار می کند توپ را به
شما می دهد .توپ را به بچه دیگری بدهید
و کلمه اول آیه را بگویید ،بعد بچه مزبور
کلمه اول آیه را تکرار می کند و توپ را
به شما بر می گرداند .بازی را ادامه دهید
تا هر یک از بچه ها کلمه ای از آیه را
گفته و بدین ترتیب کل آیه را تکرار کنید.
فراموش نکنید که مرجع آیه را در ابتدا
و انتهای آیه ذکر کنید .تا جایی که زمان
اجازه میدهد آیه را تکرار کنید.
شما می توانید اتفاقات درسهای گذشته
را بطور خالصه مرور کنید و به بچه ها
اجازه دهید تا آنچه را که درباره باغ عدن
به یاد می آورند  ،بیان کنند .بچه ها از به
زبان آوردن تفکرات خود لذت می برند.

تصویر ۳ -۱
شما می توانید شاخه خاری را به کالس
بیاورید تا در حالی که شاخه را در دست
دارید ،بچه ها با احتیاط الزم آن را لمس
کنند .این کار به بچه ها کمک می کند تا
درس را بهتر بفهمند.

بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که نوزادی را بغل گرفته اند.

" قائن" به مفهوم " دریافت شده " می
باشد .حوا بطور واضح پذیرفت که خدا
پسرش را به او داد.
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هابیل یعنی " نفس "

تصویر ۳ -۲

شاید بخواهید که بچه ها مکالمه بین آدم،
حوا و فرزندان شان را به شکل نمایشی
بازی کنند .کلمات را روی کارت ها
بنویسید تا بچه ها آن را بخوانند .بچه ها
از چنین مشارکت های پر فعالیت لذت
خواهند برد.
اگر بچه های تازه واردی در کالس دارید
الزم است که داستان گناه آدم و حوا را
مرور کنند.اجازه دهید بچه ها داوطلبانه
داستان را بیاد آورند و بازگو نمایند.

تصویر ۳ -۳
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به همین منوال خدا شما را بیشتر از آن اندازه که دیگران می توانند شما
را دوست داشته باشند ،دوست دارد .او خالق شما است .او انتخاب کرد که
شما چه قیافه ای داشته باشید ،چه مهارتهایی داشته باشید ،چطور فکر کنید،
حرف بزنید یا بخندید .خدا هر آنچه را که شما نیاز داشتید تا خودتان باشید،
به شما داد! او دنیا را که شما در آن زندگی می کنید آفرید .او همچنین
بهشت را ساخت .جایی که می خواهد شما روزی در آن زندگی
کنید .خدا شما را بسیار دوست دارد .کتاب مقدس می گوید " :نه آنکه ما
خدا را محبت نمودیم ،بلکه اینکه او ما را محبت نمود " ( اول یوحنا :4
 . )10پیش از آنکه شما حتی چیزی درباره خدا بدانید ،او شما را می
شناخت و دوست داشت .وقتی فکر کنید که خدا چقدر مقدس ( بدون گناه و
پاک) است ،درک این موضوع که او شما را بیشتر از آن اندازه که کسی
بتواند ،دوست دارد؛ حقیقتا شگفت انگیز است!
آدم و حوا قائن را دوست داشتند ،ولی خدا قائن را بیشتر دوست داشت.
مدت زیادی از تولد قائن نگذشته بود که خدا ،آدم و حوا را با دادن یک
نوزاد پسر دیگر برکت داد! آنها او را هابیل نام نهادند .آدم و حوا می
بایست از تماشای بزرگ شدن قائن و هابیل لذت برده باشند .آنها می بایستی
از دیدن اینکه قائن و هابیل یاد می گرفتند که چطور راه بروند ،صدای
آنها را بشنوند و با آنها حرف بزنند ،لذت برده باشند .همانطور که بچه ها
بزرگ می شدند ،احتماال سواالت زیادی درباره خدا و باغ داشتند.
( تصویر  ٣– ٣را ببینید .تصاویر را بردارید ،.تصویر آدم  ،حوا و دو
پسر بچه B - 18 ،را نصب کنید) .
آنها می بایستی پرسیده باشند ":زندگی در باغ چطور بود؟" آدم و حوا
بایستی گفته باشند " :باغ جای بسیار عالی برای زندگی کردن بود! در
آنجا گلهای زیبا و رودهای جاری وجود داشت  .ما همه غذاهایی را که نیاز
داشتیم ،داشتیم و در آنجا علف هرزه ای برای بیرون کشیدن از زمین وجود
نداشت! زندگی در آنجا بسیار آسان بود! و بهترین بخش آن این بود که خدا
با ما راه می رفت و با ما صحبت می کرد" .
پسرها می دانستند که زندگی دیگر خیلی آسان نبود .آنها پدرشان را تماشا
می کردند که به سختی زمین را برای تدارک غذای مورد نیاز خانواده
شخم می زد .شاید آنها در مزرعه به آدم کمک می کردند .آنها می دانستند
احساس گرما و خستگی به چه معناست.
پسرها می بایستی پرسیده باشند " :چرا دیگر نمی توانیم در باغ زندگی
کنیم؟ " .آدم و حوا می بایست با اندوه به پسران شان درباره آنچه که اتفاق
افتاده بود ،توضیح داده باشند .آنها دیگر نمی توانستند در باغ زیبای خدا
زندگی کنند ،زیرا مرتکب گناه شده بودند ( از خدا نافرمانی کرده بودند).
اما می بایست درباره محبت خدا و وعده شگفت انگیز او مبنی بر فرستادن
نجات دهنده نیز با پسرها صحبت کرده باشند.
( تصاویر را بردارید ،تصویر هابیل بالغ و گوسفند B - 19 – 20 ،را
نصب کنید) .

وقتی پسرها بزرگ شده و تبدیل به مردان جوانی شدند ،هر کدام از آنها
شغل خودش را انتخاب کرد .هابیل یعنی برادر کوچکتر چوپان شد و به
نگهداری گله های گوسفندان پرداخت .او گوسفندانش را به سوی آب و
علف هدایت می کرد و آنها را از خطرات محافظت می نمود .او احتماال
بره های کوچک را دوست داشت و آنها را به نام صدا می کرد.
( تصویر  ٣ – ٤را ببینید .تصویر قائن با دستهای پراز میوه و سبزیجات،
 B - 21را نصب کنید) .
قائن یعنی برادر بزرگتر کشاورز شد .او روی زمین کار می کرد و
سبزیجات و درختان میوه را پرورش می داد .او سخت کار می کرد تا
علفهای هرز را از زمین بیرون بکشد و به گیاهانش آب دهد تا آنها قوی
باشند .خانواده اش می بایست از خوردن میوه ها و سبزیجات لذیذی که او
پرورش می داد ،لذت برده باشند.
( تصاویر را بردارید) .
شاید وقتی که قائن و هابیل بزرگ می شدند ،والدین شان را تماشا می
کردند که در پرستش خدا برای خدا هدیه می آوردند .حاال که آنها مردان
جوانی شده بودند ،نیاز داشتند که هدایای خود را تقدیم کنند.
( تصویر قائن و قربانگاه با میوه ها و سبزیجات B - 21 – ٢٢ ،را
نصب کنید) .
کتاب مقدس می گوید که قائن به مزرعه اش رفت و محصوالتی را که
پرورش داده بود ،چید .او این میوه ها و سبزیجات را به عنوان هدیه برای
خدا آورد.
( تصویر هابیل B - 19 ،را نصب کنید).
هابیل نیز هدیه ای آورد .او به محلی که گوسفندانش می چریدند ،رفت و با
دقت به آنها نگاه کرد .او بره نخست زاده ای را که کامال سالم بود ،آورد.
( تصویر قربانگاه با بره B - 23 ،را در کنار تصویر هابیل اضافه کنید).
هابیل آن بره را کشت و به خدا هدیه داد .کتاب مقدس می گوید که هابیل
قربانیش را با ایمان هدیه داد .او به وعده خدا مبنی بر فرستادن نجات
دهنده ،ایمان آورد و بهترین چیزی را که داشت به عنوان هدیه تقدیم کرد.
او خدا را با یک طرز تفکر قلبی صحیح پرستش نمود.
اگر به عیسی مسیح خداوند به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اید،
خدا می خواهد که او را با یک طرز تفکر قلبی صحیح بپرستید .این مساله
به مفهوم اهدا نمودن بهترین چیزهایی را که دارید ،به خدا است .او بیشتر
به طرز تفکر و دل شما عالقه مند است تا به چیزی که به او می دهید یا
کاری که برایش انجام می دهید .به این دلیل است که خدا در کتاب مقدس
می فرماید " :اطاعت کردن از قربانی نیکوتر است" ( اول سموئیل :15
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یک طرز تفکر صحیح قلبی به این مفهوم است که شما به این دلیل به کلیسا
می روید که خدا را دوست دارید و می خواهید او را پرستش کنید ،نه
بخاطر اینکه والدین تان پافشاری می کنند که به کلیسا بروید.
به این مفهوم است که در طول پرستش به خدا فکر کنید و در سکوت

بچه های پیش دبستانی لذت می برند که
وانمود کنند مانند قائن کشاورز و مثل
هابیل چوپان هستند.

کتاب مقدس روشن نمی سازد که آیا قائن
و هابیل ،آدم را در حال گذراندن قربانی
برای خدا مشاهده کرده بودند یا این که خدا
با ایشان درباره گذراندن قربانی صحبت
نموده بود ،.اما از پیدایش  ۳ :۴مشخص
است که زمان مشخصی برای گذراندن
قربانی تعیین شده بود.

تصویر ۳ -۴

عبرانیان  ۴ :۱۱را ببینید .هابیل اولین
شخصی است که کتاب مقدس او را به
خاطر ایمانش در مقابل خدا عادل محسوب
می کند .ایمان هابیل می باید شامل وعده
خدا در پیدایش  15 :۳مبنی بر آمدن یک
نجات دهنده می شد.

کارت تعلیم
کارت با تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته
را نشان دهید :خدا را با یک طرز تفکر
صحیح قلبی بپرستید.
عقاید متفاوتی درباره دلیل رد شدن قربانی
قائن به وسیله خدا موجود است .بعضی
از مفسران عقیده دارند که دلیل آن طرز
تفکر دل قائن بود و نه نوع قربانی او.
بعضی ها فکر می کنند که روش قربانی تا
زمان قوانین الویان تاسیس نشده بود .اما
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به قربانی سوختنی در قدیمی ترین قسمت
کتاب مقدس ،یعنی کتاب ایوب اشاره شده
است ( .ایوب  .) 8:42به نظر می رسد
قربانی هابیل که بوسیله ایمان گذرانده شده
بود ،از نمونه ای که توسط خدا در قربانی
حیوانات برای تهیه کردن پوششی برای
آدم و حوا تاسیس شده بود ،تبعیت می
کرد .کتاب مقدس در این تعلیم که ایمان به
عیسی مسیح خداوند و خون قربانی شده
اش برای گناه ،ایمان منجر به نجات می
باشد،اشاره دارد .ایمان هابیل پیشاپیش به
این وعده نگاه می کرد ،در حالیکه ایمان
ما به این وعده تحقق یافته در گذشته ،می
نگرد.

برای بچه های پیش دبستانی از مثال هایی
که مناسب سن شان می باشد استفاده کنید،
به عنوان مثال؛ تقسیم نکردن اسباب بازی
شان با دیگران ،یا نق زدن درباره زمان
رفتن به رختخواب.

تصویر ۳ -۵
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گوش فرا دهید ،نه اینکه شلوغ کنید و تمرکز دیگران را به هم زنید .طرز
تفکر قلبی صحیح به این معنا است که کتاب مقدس تان را هر روزه با دقت
بخوانید تا بتوانید بیشتر درباره خدا یاد بگیرید و خدا بتواند با شما صحبت
کند؛ نه اینکه فقط تعدادی از آیات را سریع بخوانید ،آنهم به این دلیل که
موظف به انجام این کار هستید.
طرز تفکر قلبی صحیح ،یعنی صرف اوقاتی در دعا برای ستایش خدا،
اعتراف گناهان تان به او ،نه اینکه فقط از او چیزهایی را درخواست کنید.
بیاد بیاورید که خدا ،خالق مقدس و قادر مطلق است .طرز تفکر شما نسبت
به خدا بسیار مهم است .وقتی که به کالم خدا ایمان می آورید و بهترین
های خود را به او تقدیم می کنید ،می توانید او را با یک طرز تفکر قلبی
صحیح بپرستید.
هابیل خدا را با یک طرز تفکر صحیح قلبی پرستید .او به وعده خدا ایمان
آورد و بهترین هدیه خود را با ایمان برای خدا آورد.
( تصویر  ٣ – ۵را ببینید .تصویر سمبل خدا B - ١ ،را نصب کنید) .
خدا درباره قائن و هابیل و هدایای شان چه فکری کرد؟ کتاب مقدس می
گوید که خداوند ،هابیل و هدیه اش را پذیرفت ،اما قائن و هدیه اش را
نپذیرفت .چرا؟ شاید به این دلیل که هدیه هابیل با ریختن خون صورت
گرفت .درست همانطور که وقتی خدا برای آدم و حوا پوششی ساخت،
خونی ریخته شد .به نظر می رسد که هابیل فهمید که ریختن خون،
تقاضای خدا برای پوشاندن گناه است .هدیه هابیل ،ایمانش به وعده خدا را
نشان داد .اما هدیه قائن ایمانی را نشان نداد .قائن انتخاب کرد که به روش
خودش به نزد خدا بیاید .وقتی که خدا به قلب قائن نگاه کرد ،دید که قلبش
پراز گناه است.
اگر شما تا به حال به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان نیاورده
اید ،خدا می بیند که قلب شما نیز پر از گناه است .کتاب مقدس می گوید" :
دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است" ( ارمیا .) 9 :17
به این معنی که دل شما پر از گناه است .گناه ،شکستن شریعت خدا با
چیزهایی است که شما فکر می کنید ،می گویید ،یا انجام می دهید .وقتی که
شما به خاطر حسادت یا پافشاری خودخواهانه برروی راه های خودتان،
نسبت به دیگران نامهربان هستید ،برضد خدا گناه می کنید .کسی به شما
یاد نداده که چگونه گناه کنید ،شما با تمایل انجام کارهای اشتباه به دنیا آمده
اید .خدا شما را بسیار دوست دارد ،اما چون مقدس است ،بایستی گناه را
مجازات کند .مجازات گناه ،جدایی همیشگی از خدا در مکانی تاریک و پر
از رنج می باشد .ممکن است فکر کنید که تقریبا انسان خوبی هستید ،اما
وقتی که خدا به دل تان نگاه می کند ،می بیند که دل تان پر از گناه است.
خدا دید که دل قائن پراز گناه بود .قائن به جای اینکه ایمانش به وعده خدا
را نشان دهد ،انتخاب کرد که به روش خودش به نزد خدا بیاید .خدا از
طرز تفکر قلبی قائن و هدیه ای که برایش آورده بود ،ناراضی بود.
( تصویر  ٣ – ۶را ببینید .تصویر B - 19 ،23را بردارید ،تصویر -21
 Bو قائن عصبانی B – 24 ،را نصب کنید).

وقتی قائن دید که خدا هدیه هابیل را قبول کرد و هدیه او را قبول نکرد،
بسیار عصبانی شد .او به برادرش حسادت ورزید و از دست خدا عصبانی
شد .احساسات او از روی چهره عصبانی و اخم آلودش آشکار بود .خدا
از قائن پرسید " :چرا عصبانی هستی و چرا آنقدر نامهربان به نظر می
آیی؟ اگر کاری که درست است را انجام دهی ،من تو را خواهم پذیرفت" .
خدا قائن را دوست داشت .او قائن را تشویق می کرد تا به راه خدا بیاید و
هدیه ای شایسته بیاورد و اجازه ندهد که گناه او را کنترل کند .هر چند قائن
شایسته نبود ،اما خدا داشت به او فرصت دومی می داد .قائن می باید به راه
خدا می آمد تا بخشیده شود.
خدا تنها یک راه برای بخشش گناهان تان فراهم کرده است .شما باید به
راه خدا بیایید .در نقشه عالی خدا ،او به وعده اش مبنی برفرستادن نجات
دهنده ،وفا کرد .پسرش ،عیسی مسیح خداوند از آسمان بر روی زمین آمد
تا برروی صلیب بمیرد و شما را از گناهان تان نجات دهد .چون عیسی
خدا است ،او کامل و بدون گناه است .او تنها کسی است که می توانست
مجازات گناه شما را بردارد .خدا او را به خاطر تمام چیزهای گناه آلودی
که شما فکر کرده اید ،گفته اید یا انجام داده اید ،مجازات کرد .آیه حفظی
ما به ما یاد آوری می کند که ( عبرانیان  22 :9را تکرار کنید) .قربانی
حیوانات و ریختن خون آنها در زمان وقایع کتاب مقدس ،تصویری از
آن چیزی بود که عیسی خداوند برای شما بر روی صلیب انجام داد .حاال
دیگر خدا خون حیوانات را تقاضا نمی کند .عیسی خداوند – بره بی گناه
خدا -بعنوان آخرین قربانی گناه ،خونش ریخت و مرد .بعداز اینکه او دفن
شد ،دوباره در روز سوم زنده گشت تا برای همیشه زندگی کند .خدا قربانی
کامل و بدون گناه عیسی خداوند برای شما را پذیرفت .عیسی تنها راهی
است که خدا برای بخشیده شدن گناهان تان فراهم کرده است .شما باید به
روش خدا به نزد او بیایید.
قائن باید به راه خدا می آمد تا بخشیده شود .خدا داشت به قائن فرصت
دومی می داد ،ولی او نپذیرفت .قائن با عصبانیت و لجاجت ،از خدا رو
برگرداند.
( تصاویر را بردارید) .
عصبانیت و حسادت قائن نسبت به هابیل ادامه یافت و بیشتر شد .سپس
یک روز وقتی که در صحرا بودند و کس دیگری در آنجا نبود ،قائن کار
وحشتناکی انجام داد.
( تصویر  ٣ – ٧را ببینید .تصویر هابیل مقتول B - 25 ،را نصب کنید).
نقطه اوج داستان
قائن راه خدا را رد کرد و برادرش هابیل را کشت!

تصویر ۳ -۶

نتیجه
هر چند کسی در آن اطراف نبود تا ببیند که قائن چه کاری کرد ،ولی خدا
آن را دید.
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مشخص نیست که آیا این یک نشانه
جسمانی بر روی بدن قائن بود ،یا نشانه
ای از نوع دیگر.

با استفاده از این روش یا روش دیگر ی
که موثر یافته اید ،از بچه ها دعوت کنید تا
عیسی خداوند را بپذیرند .برای آموزشهای
بیشتر به مبحث " چگونه می توان یک
بچه را به سوی مسیح هدایت کرد"
مراجعه کنید.
دعوت از پیش دبستانی ها با استفاده
از اعمال  31:16و اصطالح " ایمان
بیاورید" ،دعوت از بچه های پیش دبستانی
را ارائه دهید.
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( تصویر  ٣ – ٨را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر قائن عصبانی24 ،
  ، Bو سمبل خدا B – ١ ،را نصب کنید).خدا به قائن گفت " :برادرت کجاست؟" .قائن دروغ گفت " :نمی دانم او
کجاست .آیا من باید از او مراقبت کنم؟ " خدا می خواست که قائن گناه اش
را اعتراف کند ،ولی او این کار را نکرد .قلب گناهکار و لجوج او همچنان
محبت و بخشش خدا را رد کرد .آنوقت خدا گفت " :قائن ،چه کار کرده
ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد می زند .از این به بعد زمینی
که خون برادرات بر آن ریخت ،دیگر برای تو ثمری نخواهد داشت .کار
سخت تو تنها محصول کمی خواهد آورد .تو آواره ای خواهی بود که جایی
نخواهی داشت که آن را خانه بنامی".
( تصویر  ٣ – ٩را ببینید .تصویر B – 24را با تصویر قائن وحشت زده،
 B - 26تعویض کنید) .
قائن فریاد زد " :عقوبتم از تحملم زیاده است! وقتی که سرگردانم ،کسانی
که مرا بیابند مرا شناخته و خواهند کشت! "
خدا به خاطر رحمتش ،نوعی نشانه محافظت برروی قائن گذاشت تا
مردمی که او را می شناسند ،به او آسیب نرسانند .کلمات بعدی کتاب مقدس
بسیار اندوهبار است " .و قائن از حضور خداوند بیرون رفت" ( پیدایش
 .)16 :4گناه سبب چه اندوه بزرگی در زندگی قائن شد .او از ایمان آوردن
به خدا و پذیرش راه بخشش او سرباز زد.
( تصاویر را بردارید) .
دعوت
آیا امروز به خدا ایمان خواهید آورد و راه بخشش او را خواهید پذیرفت؟
دیر یا زود ،گناه همیشه باعث اندوه می شود و می تواند شما را از خدا
برای همیشه جدا سازد .اما خدا شما را دوست دارد و راهی را برای شما
فراهم کرده است تا بخشیده شوید .بجای اینکه سعی کنید به روش خودتان
از پس گناهان تان برآیید ،به آنچه خدا گفته است ایمان آورید و به عیسی
خداوند به عنوان نجات دهنده خویش اعتماد کنید .کتاب مقدس می گوید:
" زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکه
بر او ایمان آورد ،هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد ( ".یوحنا 16:3
) خدا شما را آنقدر دوست دارد که پسرش ،عیسی خداوند را فرستاد تا
برای پرداخت بهای گناهان تان برروی صلیب بمیرد .این تنها راه بخشش
خداست .آیا مایلید که همین حاال به عیسی خداوند ایمان بیاورید و گناهان
تان بخشیده شود؟ او شما را از درون تغییر خواهد داد تا بتوانید او را با
یک طرز تفکر قلبی صحیح بپرستید.
بیایید تا سرهای مان را خم کنیم و چشم های مان را ببندیم .اگر تا به حال
به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان نیاروده اید و مایلید این
کار را انجام دهید ،آیا با ایستادن در کنار صندلی تان به من نشان خواهید
داد؟( متوجه جوابها شوید)  .کسانی که ایستادند تا به من نشان دهند که می
خواهند به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خودشان ایمان بیاورند،
با من به ( یک مکان و زمان مشخص ) بیایند تا بتوانم از روی کالم خدا

نشان دهم که چطور امروز گناهان شان می تواند بخشیده شود.
سواالت مروری
 .١زندگی در باغ عدن چه تفاوتی با زندگی که هابیل و قائن می شناختند،
داشت؟ ( در آنجا کار سختی وجود نداشت ،هیچ بیماری ،علف هرز یا مرگی
وجود نداشت .خدا در آنجا با آدم و حوا راه می رفت و با آنها صحبت می
کرد).
 .٢چرا دیگر آدم و حوا نمی توانستند در باغ زندگی کنند؟ ( آنها گناه کرده
بودند)
 .٣قائن و هابیل چه هدیه ای برای خدا بردند؟ ( قائن میوه و سبزیجات برد،
هابیل یک بره برد) .
. ٤خدا درباره هدایای آنها چه احساسی داشت؟ ( او از هدیه هابیل خشنود
بود ،ولی از هدیه قائن خشنود نبود) .
. ۵خدا چطور محبتش را به قائن نشان داد؟ ( او به قائن فرصت دیگری داد
تا قربانی شایسته ای بیاورد) .
 .۶بعداز اینکه خدا قربانی قائن را رد کرد ،قائن چه کرد؟ ( او به هابیل
حسادت کرد ،از او متنفر شد و او را کشت) .
.٧مجازات قائن چه بود؟ ( او قادر نبود که محصوالت خوبی پرورش دهد
و می بایست بدون هیچ خانه ای سرگردان باشد) .
 .٨چرا قائن به خاطر مجازاتش شکایت کرد؟ ( او گفت که اگر کسی او را
بیابد ،او را خواهد کشت) .
.٩خدا برای حفاظت از قائن چه کرد؟ ( او نشانه ای بر قائن گذاشت تا
مردم او را بشناسند و به او آسیب نرسانند).
.10گناه چیست؟ ( شکستن شریعت خدا با چیزهایی که می گویید ،انجام می
دهید یا به آنها می اندیشید).
.١١تنها راه آمدن به نزد خدا چیست؟ ( اعتماد کردن به عیسی خداوند به
عنوان نجات دهنده تان )
 .12منظور خدا چیست ،وقتی که می گوید :اطاعت از قربانی بهتر است؟
( خدا بیشتر عالقه مند به طرز تفکر قلبی ماست تا به چیزهایی که ما به او
می دهیم یا برایش انجام می دهیم) .

بازی مروری " پرتاب طناب "
کالس را به دو تیم تقسیم کنید و به نوبت
از تیم ها سوال بپرسید .اگر بچه ای به
درستی پاسخ دهد ،می تواند در مقابل
یک بشقاب کاغذی بایستد و سعی کند
یک تکه طناب دوازده سانتی متری را
درون بشقاب پرت کند .اگر همه آن تکه
طناب درون بشقاب بیافتد 100 ،امتیاز
کسب می کند ،در صورتی که قسمتی از
آن درون بشقاب بیافتد 50،امتیاز و در
صورتیکه اصال به درون بشقاب نیافتد،
 25امتیاز کسب می کند .تیمی که در
پایان سواالت  ،بیشترین امتیاز را کسب
می کند ،برنده می باشد.
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درس۴

خنوخ
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

پیدایش 29 : ۵ – 16: ۴

آیه حفظی
کولیسان  " 10 : ۱تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی
رفتار نمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید.
"
هدف تعلیم
بچه نجات یافته توسط اطاعت از کالم خدا ،با ایمان ،با خداوند راه خواهد
رفت.
تعلیم اصلی
خدا می خواهد که شما با او راه بروید.
تاکید برای نجات نیافتگان
قبل از اینکه بتوانید با خدا راه بروید ،باید عیسی خداوند را به عنوان نجات
دهنده خود بپذیرید.
کمکهای تصویری
تصاویر  ۴ – ۱ – ۶یا تصاویر  ،B – ۱ ،16 ،24 ،27 – ۱۳آیه
نمایشی.

خطوط اصلی درس
.۱مقدمه:
از دو دوست نزدیک مصاحبه کنید.
.۲پیشرفت وقایع:
الف :قائن توسط خدا از خانه به محل دوری فرستاده شد ،بعدها او
ازدواج کرد و صاحب فرزند ،نوه و نتیجه شد) 18 – 16 : ۴ (.
ب  :فرزندان قائن وسایل موسیقی ،ابزار و سالح تولید کردند،
اما همچنان به راه گناه آلود قائن ادامه دادند) 24 – 19 : ۴ (.
پ  :خدا به آدم و حوا پسر دیگری به نام شیث داد .فرزندان شیث ،خدا را
می شناختند و نام او را اعالم می کردند)26 – 25 : ۴ (.
ت  :یکی از اوالد آدم ،خنوخ نام داشت)18 – ۱ :۵ ( .
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ث  :خنوخ بزرگ شد و تبدیل به مردی شد که در یک رابطه
مخصوص روزانه در زندگیش ،با خدا را می رفت)23 -۲۲ : ۵ ( .
.۳نقطه اوج داستان:
یک روز خدا دوست خود ،خنوخ را بدون اینکه بمیرد به خانه ابدی ،یعنی
به بهشت برد! ( ) 24 : ۵
.۴نتیجه:
الف -متوشالح پسر خنوخ ،پیرترین مردی است که تا بحال زندگی کرده
است ،او  ۹۶۹سال عمر کرد)27 – 25 :۵ .
ب  -نسلهای آدم ،پس از خنوخ ادامه یافتند) 29 – 28 : ۵ ( .
تالش( بچه نجات یافته)  :آیا از خدا کمک می طلبی تا با او راه
بروی؟ ( کولسیان )10 : ۱
دعوت ( بچه نجات نیافته)  :آیا عیسی خداوند را به عنوان نجات
دهنده خود قبول می کنی تا بتوانی با خدا راه بروی؟ ( یوحنا )12 : ۱

تعلیم آیه حفظی

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
با استفاده از بادکنک درس ،عبرانیان :۱۱
 ۳را تکرار کنید.

آیه حفظی  :کولسیان 10:1
" تا شما در طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در
هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید" .
مقدمه:
آیا تا بحال برای شما این اتفاق افتاده است؟ ( وانمود کنید که بچه هستید و
این چیزها را بگویید) .
می دانم که باید برای خواندن کالم خدا و دعا وقت صرف کنم ،اما واقعا
امروز سرم شلوغ است .قرار است که دوستانم را مالقات کنم و برای یک
امتحان باید مطالعه کنم .از خود می پرسم که باید چه کار کنم؟ ( بعنوان
معلم) .وقتی که باید چنین تصمیماتی را بگیرید ،کالم خدا ،یعنی کتاب
مقدس به شما کمک می کند.
بیایید ببینیم کالم خدا چه می گوید.
معرفی:
( کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خدا است ،به بچه ها نشان
دهید .آیه را از روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که آن را
چطور پیدا کردید .اجازه دهید بچه ها آیه را از روی آیه نمایشی همراه شما
بخوانند) .
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توضیح:
تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید -خدا می
خواهد که شما به طریقی زندگی کنید ،عمل کنید و حتی فکر کنید که او
خشنود می شود .دیگران باید بوسیله زندگی ما ،خدا را ببینند.
و در هر عمل نیکو بار آورید – کارهای خوب و محبت آمیز انجام دهید،
چون این کارها خدا را خشنود می سازد.
و به معرفت کامل خدا نمو کنید – با خواندن کتاب مقدس و رفتن به کلیسا و
کانون شادی خدا را بهتر و بهتر بشناسید.
کاربرد:
نجات نیافتگان :تنها در صورتی که عیسی را به عنوان نجات دهنده تان
قبول کنید ،می توانید به طریقی زندگی کنید که خدا را خشنود می کند .اگر
قبال این کار را نکرده اید ،آیا امروز او را قبول خواهید کرد؟ آنوقت شما
فرزند خدا می شوید و او به شما کمک خواهد کرد تا با او راه بروید (
زندگی کنید).
نجات یافتگان :اگر شما قبال فرزند خدا شده اید ،آیا با او راه می روید؟ از
خدا بخواهید به شما کمک کند تا تصمیماتی بگیرید که او را خشنود می
سازد و به دیگران اجازه می دهد که عیسی را در زندگی تان ببینند.
تکرار :برای کلمه ای دست بزنید
( آیه را دو بار تکرار کنید ،بچه ای را انتخاب کنید تا پشت به کالس و آیه
نمایشی بایستد .بچه دیگری را انتخاب کنید تا به کلمه ای از آیه نمایشی
اشاره کند .بچه ها را در تکرار آیه هدایت کنید ،ولی وقتی که به کلمه
انتخاب شده رسیدید؛ بجای گفتن آن کلمه ،دست بزنید .بچه ای که پشت به
آیه نمایشی ایستاده است باید سعی کند که کلمه را حدس بزند .دو بچه دیگر
را انتخاب کنید و تاجایی که زمان اجازه می دهد بازی را تکرار کنید) .
فعالیت بشارتی :انجیل روی دستهای من
( دست تان را باال بگیرید ) .آیا می دانید که دست تان داستانی را می گوید؟
دست تان می گوید که چطور روزی به بهشت خواهید رفت! دست تان را
باال بگیرید و از من پیروی کنید .انگشت شصت تان به خودتان اشاره کند
وبه شما یادآوری می نماید که " خدا مرا دوست دارد"  ( .انگشت شصت
را به سوی خودتان بگیرید ) .خدا کسی است که همه چیز را ساخت  .او
درختان ،اقیانوس و ستارگان را ساخت .او من و شما را ساخت .خدا شما
را بیشتر از آنچه که بتوانید تصورش را بکنید دوست دارد و می خواهد
روزی با او در بهشت زندگی کنید.
اما خدا کامل است و هرگز گناه نمی کند .کتاب مقدس می گوید که هیچ
گناهی نمی تواند در بهشت باشد .آیا کسی در این اطاق هست که تا به
حال گناه کرده است؟ ( دست تان را بلند کنید و انگشت اشاره را به سمت
خودتان بگیرید ) .انگشت اشاره تان به شما یادآوری می کند که " گناه

تکرار برای پیش دبستانی ها
"دو کلمه "
دست تان را باال ببرید و مرجع آیه را
تکرار کنید  .دست تان را پایین بیاورید و
از بچه ها بخواهید تا مرجع آیه را بگویند.
دوباره دست تان را باال بگیرید و دو کلمه
اول آیه را بگویید ،بعد دست تان را پایین
آورده واز بچه ها بخواهید تا آن دو کلمه
را بگویند .بازی را ادامه دهید تا تمام آیه و
مرجع آنرا در پایان آیه بگویید .این بازی
را دو یا سه بار تکرار کنید.

سه انگشت خود را باال بگیرید.

فعالیت بشارتی پیش دبستانی ها
با استفاده از اعمال  31 :16و اصطالح "
ایمان بیاورید " ،در طول این دوره ،پیام
انجیل را ارائه دهید.
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کرده ام"  .گناه هر چیزی است که شما بگویید ،فکر کنید یا انجام دهید که
شریعت خدا را بشکند .وقتی که دروغ می گویید ،فکرهای اشتباه می کنید
یا از والدین تان نافرمانی می کنید ،گناه می کنید .خدا می گوید که گناه باید
مجازات شود و مجازات گناه ،جدایی همیشگی از خدا در جایی وحشتناک
بنام جهنم است .اما خدا شما را دوست دارد و راهی برای بخشیده شدن
گناهان تان ساخت.
( به انگشت وسط اشاره کنید) بلندترین انگشت تان به شما یادآوری می
کند که عیسی برروی صلیب به میخ کشیده شد ،او خونش را روی صلیب
ریخت و برای پرداختن بهای گناهان شما مرد .عیسی مسیح خداوند ،پسر
بدون گناه خدا ،هرگز کار اشتباهی انجام نداد .او مرد تا مجازات گناهان
شما را بردارد تا شما روزی بتوانید به بهشت بروید .بعد از اینکه مرد،
او را دفن کردند .سه روز بعد ،او دوباره زنده شد و توسط افراد زیادی
دیده شد .امروز او در بهشت است .بخاطر آنچه که عیسی برای شما کرد،
گناهان تان می تواند بخشیده شود.
چطور؟ ( به انگشتی که در آن انگشتر می گذارند اشاره کنید ) .فکر کنید
که انگشتری در این انگشت دارید ،این انگشت تان پذیرفتن عیسی را به
شما یادآوری می کند .کتاب مقدس می گوید " :و اما به آن کسانی که او
را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند " ( یوحنا  . ) 12:١وقتی
شما با تمامی دل خود ایمان می آورید که عیسی برای گناهان شما برروی
صلیب مرد ،در حقیقت او را قبول می کنید .آیا مایلید عیسی را قبول کنید
تا او بتواند گناهان تان را ببخشد؟ شما می توانید درباره این موضوع هر
زمانی که می خواهید ،با خدا صحبت کنید .در ادامه کالس فرصتی خواهید
داشت تا این کار را انجام دهید.
انگشت کوچک تان قسمت پایانی داستان ما را می گوید .اگر شما عیسی
خداوند را قبول کرده اید ،می توانید با من بگویید " ،نجات یافتم "  .حاال
شما فرزند خدا هستید و او هرگز شما را ترک نخواهد کرد( عبرانیان : 13
 . ) ۶ – ۵اما همانطور که این انگشت ضعیف ترین انگشت شما است .من
و شما نیز ضعیف هستیم .ما باید به عیسی خداوند تکیه کنیم تا به ما قوت
دهد که به گناه بگوییم ،نه.
اگر گناه کنید باید چه کاری انجام دهید؟ ( اجازه دهید پاسخ داده شود ) .شما
نیاز دارید که اعتراف کنید یا گناهان تان را به خدا بگویید و ایمان داشته
باشید که او شما را بخشیده است( اول یوحنا  .) 9:1به عنوان فرزند خدا،
خدا می خواهد که هر روز با او راه بروید .امروز می فهمیم که چطور خدا
می تواند بهترین دوست شما بشود.

درس
مقدمه

من از دو دوست که به هم بسیار نزدیک هستید ،اجازه خواسته ام تا امروز
با آنها مصاحبه کنم.
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( اجازه دهید بچه هایی که قبال با آنها صحبت کرده اید جلو بیایند .سواالت
ذیل را بپرسید) .
 .١برای چه مدت با هم دوست هستید؟
.٢اولین بار چطور با یکدیگر دوست شدید؟
 .٣دوست دارید چه کارهایی با هم دیگر انجام دهید؟
 .٤اگر بشنوید کسی درباره دوست تان با بی مهری صحبت می کند ،چه
کار می کنید؟
این دوستان نزدیک و صمیمی ،چند چیز مهم را درباره دوستی به ما نشان
دادند .دوستان نزدیک ،با یکدیگر وقت می گذرانند ،صحبت می کنند و به
یکدیگر گوش می دهند .آنها یکدیگر را خشنود می سازند و به طرفداری
از یکدیگر می ایستند.
آیا می دانستید خدا می خواهد آنانی که متعلق به او هستند ،دوستان نزدیک
او باشند؟
چطور می توانید دوست نزدیک خدا شوید؟ یکی از نسل های آدم و حوا
می تواند به ما نشان دهد!
پیشرفت وقایع
( تصویر  ٤ – ١را ببینید .تصویر آدم و حوا . ، B - 16 ،قائنB -24 ،
را نصب کنید) .
این روزها روزهای غم انگیزی برای آدم وحوا بود .پسر آنها هابیل بوسیله
برادر بزرگترش قائن کشته شده بود .هر وقت که آنها گوسفندان را در حال
چریدن در صحرا می دیدند ،می بایست به هابیل چوپان فکر کرده و بسیار
دلتنگ شده باشند .در ضمن قائن می باید آنجا را ترک می کرد و آنها نمی
دانستند که آیا او را دوباره خواهند دید ،یا نه.
گناه موجب یک چنین غم و اندوهی برای آدم و حوا شد! گناه بوسیله آدم و
حوا وارد جهان شد و توسط قائن ادامه یافت.
گناه توسط هر کسی ،حتی توسط شما در دنیا ادامه دارد .کتاب مقدس می
گوید که شما با تمایل به گناه کردن ( شکستن شریعت خدا) به دنیا آمده اید.
خدا می فرماید " :همه گناه کرده اند" ( رومیان .) 23:3
وقتی شما از والدین تان سرپیچی می کنید یا چیزی را که متعلق به شما
نیست برمی دارید ،گناه می کنید .خدا که از تمام گناهان پاک است ،می
گوید که بخاطر گناهان تان مستحق این هستید که برای همیشه از او جدا
شوید .اما خدا شما را آفرید و شما را دوست دارد و راهی برای بخشیده
شدن گناهان تان فراهم ساخت .این راه بوسیله پسرش ،عیسی مسیح خداوند
فراهم شد .عیسی آسمان را ترک کرد و برروی زمین آمد .او بر روی
زمین ،بدون گناه زندگی کرد .بعد اجازه داد تا مردان شریر او را بر روی
صلیب بکشند .وقتی که خدا بخاطر گناهان تان او را مجازات می کرد،
عیسی با میل و اراده خودش اجازه داد تا خونش ریخته شود و بمیرد.
کتاب مقدس می گوید " :و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک
می سازد" ( اول یوحنا  .)١:٧بدن عیسی در یک قبر دفن شد ،اما سه روز

پیش از شروع کالس ترتیبی دهید تا دو
نفر از بچه ها که دوستان نزدیکی هستند،
این مصاحبه را انجام دهند .سواالت را به
بچه ها نشان دهید تا با پاسخ های کوتاه ،
آماده جوابگویی باشند .بچه ها از مشارکت
در درس لذت می برند.

تصویر ۴ -۱
اگر بچه های تازه واردی در کالس دارید،
اجازه دهید بچه هایی که در درسهای هفته
پیش حضور داشته اند ،اتفاقات دروس
گذشته را مرور کنند .بچه ها از باز گویی
داستان ها لذت می برند.

از آنجا که تمرکز این درس بر رشد
مسیحی قرار گرفته  ،موضوع پیغام نجات
خالصه شده است .شما می توانید در زمان
دیگری از ساعت کالس بر موضوع پیام
نجات تاکید کنید.
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نقشه با مکان های فرضی جاهای باستانی
را نشان دهید و از بچه ها بخواهید تا محل
عدن و زمین نود را مشخص کنند .بچه ها
از نگاه کردن به نقشه ها لذت می برند.
تصویر ۴ -۲
بیشتر منتقدان هم عقیده اند که قائن می
باید با یکی از خواهران خود ازدواج کرده
باشد ،زیرا که بر طبق پیدایش  ۴ :۵آدم و
حوا فرزندان دیگری نیز داشتند.
به احتمال فراوان " چنگ " می بایستی
بربط بوده باشد و چیزی که اغلب " ارگ
" ترجمه شده است می باید فلوت بوده
باشد.

کارت تعلیم کارت تاکید تعلیم برای بچه
نجات نیافته را نشان دهید :خدا می خواهد
که با او راه بروید ( با او رابطه شخصی
داشته باشید) .
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بعد او دوباره زنده شد .بعدا او به خانه اش در بهشت برگشت .او امروز در
بهشت زنده است .بخاطر کاری که عیسی خداوند برای شما انجام داد ،شما
می توانید بخشیده شوید.
شما می توانید او را قبول کنید و فرزند او شوید .آیا دانستن این موضوع که
خدا راهی فراهم ساخت تا به مشکل گناه رسیدگی کند ،عالی نیست؟
گناهی که توسط هر کسی که روی زمین به دنیا می آید ،ادامه دارد.
گناه توسط قائن ادامه یافت ،درست همانطور که بوسیله والدینش ،آدم وحوا
گناه وارد جهان شد .گناه موجب اندوه بزرگی در خانواده آنها شد .اول آنها
هابیل را از دست دادند و حاال قائن می بایست برود.
( تصویر  ٤ – ٢را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر قائن و فرزندانش،
 B - 27را نصب کنید) .
قائن در سرزمینی در شرق باغ عدن آواره شد .این سرزمین به نام نود
به مفهوم " سرگردانی" خوانده می شد .قائن زندگی جدیدش را در اینجا
شروع کرد .او می باید برای مقدار کمی میوه و سبزیجاتی که می توانست
برای خانواده اش پرورش دهد ،سخت کار می کرد .قائن ازدواج کرد و
صاحب فرزند شد .باالخره فرزندان قائن بزرگ شدند ،ازدواج کردند و
صاحب فرزند شدند .قائن پدربزرگ شد و بعد صاحب نوه و نتیجه شد.
کسانی که در خانواده قائن بدنیا می آمدند ،یعنی اوالدش ،قابلیت ها و
استعدادهای بسیاری داشتند .یکی از اوالد قائن اولین وسایل موسیقی ،یعنی
بربط و نی را اختراع کرد .شنیدن موسیقی از این وسایل را برای اولین
بار ،تصور کنید!
اوالد دیگر ،ابزارها و سالح های جنگی را از برنز و آهن اختراع کردند.
آنها شهرها را ساختند ،گله های حیوانات را پرورش دادند و برروی
زمین کشت کردند .خانواده قائن به بزرگتر شدن ادامه می داد ،به نظر
می رسید که وضعیت آنها خیلی خوب بود .اما مشکلی وجود داشت .آنها
خدا را نمی شناختند و با او رابطه نداشتند .درست همانطور که قائن از
خدا رو برگردانیده بود ،خانواده اش نیز این کار را کردند .آنها کارهای
گناه آلود زیادی انجام می دادند که نشان می داد هیچ عالقه ای به خشنودی
خدا ندارند .آنها تنها برای خشنودی خود زندگی می کردند .آنها به خاطر
موفقیت های شان مغرور می شدند ،بجای اینکه خدا را جالل دهند .آنها
طوری زندگی می کردند که انگار اصال خدا وجود نداشت! آنها خیلی شبیه
بسیاری از مردم دنیای امروز بودند! حتی بعضی از افرادی که عیسی
خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسند؛ ترجیح می دهند که به
جای راه رفتن با خدا ،به روش خودشان زندگی کنند.
اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول کرده اید،
خدا می خواهد که شما با او راه بروید .راه رفتن با خدا یعنی داشتن یک
رابطه دوستی نزدیک با خدا .به یاد بیاورید که ما چه چیزهایی درباره
دوستان نزدیک یاد گرفتیم .آنها از وقت صرف کردن با یکدیگر لذت می
برند .آنها با یکدیگر حرف می زنند و به یکدیگر گوش می دهند .آنها به
یکدیگر اعتماد می کنند و می خواهند که یکدیگر را خشنود سازند .آنها به

طرفداری از یکدیگر برمی خیزند.
آیا شما بوسیله داشتن یک رابطه دوستی نزدیک با خدا راه می روید؟ شاید
شما زمان زیادی برای صحبت کردن با خدا در دعا صرف نمی کنید ،یا به
او اجازه نمی دهید که با شما از طریق کتاب مقدس صحبت کند.
ممکن است به جای اینکه به خدا اعتماد کنید تا به شما در مشکالت کمک
کند ،نگران می شوید و می ترسید .وقتی که وسوسه می شوید تا کار
اشتباهی انجام دهید ،ممکن است فکر نمی کنید که چطور می توانید با
اطاعت از خدا او را خشنود کنید .وقتی که دیگران در اطراف شما برعلیه
خدا صحبت می کنند ،شاید شما به طرفداری از او نمی ایستید ،چون می
ترسید که آنها شما را مسخره کنند .اگر این چیزها درباره شما صحیح
است ،پس شما آنطوری که خدا می خواهد با او راه نرفته اید .خدا دوستی
است که همیشه برای صحبت کردن با شما و گوش دادن به شما حاضر
است .او می خواهد که شما به او اعتماد کنید .او طرفدار شما است ،وقتی
که دیگران برعلیه شما هستند .او می خواهد که با شما راه برود و شما با
او راه بروید.
بسیاری از مردم دنیای امروز ،حتی بعضی از کسانی که عیسی خداوند
را به عنوان نجات دهنده می شناسند ،با خدا راه نمی روند .آنها انتخاب
می کنند که به جای اطاعت از خدا ،به روش خود زندگی کرده و از خدا
نافرمانی نمایند .این همان روشی است که خانواده قائن طبق آن زندگی می
کرد .آنها خدا را نمی شناختند و با او رابطه نداشتند.
( تصویر  ٤ – ٣را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر آدم و حوا16 ،
  ، Bو نوزاد شیث B - 28 ،را نصب کنید).آدم و حوا می بایستی غمگین بوده باشند ،وقتیکه می دیدند خانواده قائن از
خدا رو برگردانیده بود .سپس خدا به آنها پسر دیگری داد و آنها او را شیث
نامیدند.
( تصویر  ٤ – ٤را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر شیث و اوالد29 ،
  Bرا نصب کنید).وقتی شیث بزرگ شد و یک مرد شد ،ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد.
بعدها او پدر و پدربزرگ شد و همچنین صاحب نوه و نتیجه نیز شد.
خانواده شیث تفاوت زیادی با خانواده قائن داشت .کتاب مقدس می گوید
که خانواده شیث نام خداوند را می خواند .این خانواده خدا را می شناخت.
آنها رابطه نزدیکی با خدا داشتند و آنقدر شجاع بودند تا به جهت خدا در
چنان جهان گناه آلودی سخن بگویند .نسل های بسیاری در خانواده شیث
آمدند .کتاب مقدس نام اعضای خانواده را ثبت کرده است و می گوید که
هر کدام چه مدتی زندگی کرد .آنها سال های زیادی زندگی کردند! آدم930
سال زندگی کرد و بعد مرد .شیث  912سال زندگی کرد و بعد مرد .فرزند
دیگری 905سال زندگی کرد و بعد مرد .یکی دیگر  910سال زندگی کرد
ومرد .دیگری  895سال زندگی کرد و بعد مرد .کتاب مقدس نمی گوید
که چرا و چطور آنها سال های زیادی زندگی کردند .شاید آب و هوا در
جهان تازه آفریده شده بسیار سالم تر بود و اجازه می داد که مردم سال های

تصویر ۴ -۳
شیث به مفهوم " کسی که تعیین شده است
" می باشد.
تصویر ۴ -۴
مردانی که شروع به خواندن نام یهوه
کردند" ،ترجمه تحت لفظی عبارت مزبور
در پیدایش  26 :۴می باشد -۴.بر روی
پنج برگه کاغذ ،سنین اشاره شده و کلمه "
مرد " را بنویسید.
وقتی که به هریک از نوادگان اشاره می
کنید ،اجازه دهید بچه ها کاغذ مربوطه را
باال بگیرند .بچه ها از به کار بردن
چیزهایی که به درس مربوط می شود،
لذت می برند.
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تصویر ۴ -۵

فرضیه های متفاوتی وجود دارند که
توضیح می دهند چرا انسان ها در زمان
های باستان ،عمرهای طوالنی داشتند.
بعضی می گویند که دلیل آن آب و هوای
سالم تر آن زمان بوده است .احتماال آنها
بدن های سالم تری نیز داشتند ،زیرا مدت
زیادی از شروع تاثیر گناه بر بدن انسان
ها نگذشته بود .دیگران می گویند که این
یکی از راه های خدا بود تا زمین جدید
التاسیس را سریع تر پر جمعیت نماید.
خنوخ به معنی " تقدیس شده " یا " وقف
شده " می باشد .خنوخ مورد اشاره در
پیدایش  17 :۴که پسر قائن می باشد ،با
این خنوخ متفاوت است .خنوخ به معنای
" تقدیس شده " از خانواده شیث  ،یکی از
نوادگان المه یکی دیگر از نوادگان آدم
بود.

کتاب یهودا  15 :14را ببینید.
برای محترم داشتن ایمان و اطاعت خنوخ
به عبرانیان  ۵ :۱۱مراجعه کنید.

کارت تعلیم
کارت با تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته
را نشان دهید.
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زیادی زندگی کنند .در نسل هفتم از آدم ،نوزادی برای یکی از اوالدهای
شیث به دنیا آمد .نام نوزاد خنوخ بود .کتاب مقدس درباره خنوخ زیاد به ما
اطالعات نمی دهد ،اما دو چیز مهم را درباره او به ما می گوید.
( تصویر  ٤ – ۵را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر خنوخ بالغ30 ،
  Bو سمبل خدا B – ١ ،را نصب کنید) .یک چیز مهم درباره خنوخ این است که او بزرگ شد و تبدیل به مردی
شد که خدا را واقعا دوست داشت .کتاب مقدس بیش از یکبار می گوید که
خنوخ با خدا راه می رفت .او دوستی ویژه ای با خدا داشت .آیا فکر می
کنید که دیگران در اطراف خنوخ می دانستند که او با خدا رابطه ویژه ای
دارد؟ آنها چطور می توانستند بدانند؟ ( اجازه دهید بچه ها پاسخ دهند) .
آنها می دانستند زیرا خنوخ به خدا ایمان داشت و از او اطاعت می کرد و
درباره خدا با مردم صحبت می کرد .هرچند مردم زیادی در دنیای اطراف
او به خدا اهمیت نمی دادند و حتی عمدا از او نافرمانی می کردند ،ولی
خنوخ برای خدا صحبت می کرد .کتاب مقدس می گوید که خنوخ یک نبی
بود ،کسی که درباره پیغام های مخصوصی که خدا به او می دهد ،صحبت
می کند .خنوخ به مردم درباره گناهان شان هشدار داد .او به آنها هشدار
داد که خدا روزی گناه و همچنین کسانی را که به او ایمان ندارند ،مجازات
خواهد کرد .آیا فکر می کنید که برای خنوخ آسان بود تا برای خدا صحبت
کند؟ نه!
من مطمئن هستم که او واقعا مورد تمسخر قرار می گرفت و ممکن است
بارها وسوسه شده بود که نزد آن مردمی که به خدا ایمان نداشتند ،ساکت
بماند .اما خنوخ ایمان داشت .او به خدا اعتماد داشت و به آنچه خدا گفت
ایمان داشت .او از خدا اطاعت کرد تا بتواند خدا را خشنود سازد .خنوخ با
خدا راه می رفت!
اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،خدا می
خواهد که با او راه بروید .راه رفتن با خدا به مفهوم داشتن یک رابطه
نزدیک با خدا است .چطور شما رابطه نزدیکی با خدا دارید؟ با ایمان
داشتن( اعتماد کردن) به خدا و کالمش .با صرف کردن وقت با او،
هرروزه صحبت کردن با او در دعا و اجازه دادن به او تا از طریق کتاب
مقدس با شما صحبت کند .وقتی که شما دوستان نزدیک خدا هستید ،می
خواهید با اطاعت کردن از آنچه که در کالمش می گوید ،او را خشنود
کنید.
شما می خواهید با اطاعت کردن از خدا و صحبت کردن برای او ،وقتی
که دیگر مردم اطراف شما مخالف هستند یا شما را مسخره می کنند ،او را
خشنود سازید .راه رفتن با خدا همیشه آسان نیست ،اما خدا به شما کمک
خواهد کرد تا این کار را انجام دهید .آیه حفظی امروزمان یادآوری می کند
که ما باید به طریق شایسته با خدا راه برویم ( .کولسیان  10 :1را با هم
بخوانید).
شاید شما این سئوال را شنیده اید ،عیسی در این موقعیت چه کار خواهد

کرد؟ این سوال خوبی است که هر وقت نمی دانید چطور با خدا راه بروید،
می توانید از خود بپرسید .می دانید که اگر عیسی هنوز روی زمین زندگی
می کرد ،با پدرش در دعا صحبت می نمود و از کالمش اطاعت می کرد.
او به پدرش اعتماد می کرد و به جهت او صحبت می کرد .از خدا بخواهید
تا به شما کمک کند آنچه را که عیسی انجام می داد ،انجام دهید .در این
صورت شما به طریق شایسته خدا رفتار می کنید .شما او را خشنود می
سازید و در کارهای نیکو ،ثمر می آورید .همچنین خدا را نیز بهتر خواهید
شناخت .از خدا بخواهید به شما کمک کند که با او راه بروید.
خنوخ مردی بود که با خدا راه می رفت .او با ایمان و اطاعت از خدا
زندگی می کرد .خنوخ تمامی عمرش ،یعنی  365سال را با خدا راه رفت!
سپس کتاب مقدس چیز مهم دیگری که بسیار غیر معمول است را درباره
خنوخ به ما می گوید.
( تصویر  ٤– ۶را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر ابر و خنوخ در حال
صعود کردن B - 31 ،را نصب کنید).
نقطه اوج داستان
یک روز خدا بدون اینکه خنوخ بمیرد ،دست دوستش خنوخ را گرفت و او
را به خانه در بهشت برد!
نتیجه
برخالف دیگر اوالد آدم که همگی زندگی کردند و مردند ،خنوخ هرگز
نمرد .خدا او را از زمین به بهشت منتقل کرد .احتماال هیچ کس ندید
که خنوخ به بهشت برود .کتاب مقدس می گوید که خنوخ پیدا نشد .شاید
دوستان و خانواده اش به جستجوی او پرداختند .آنگاه خدا می بایستی به
روشی به آنها اطالع داده باشد که او دوستش خنوخ را به خانه برد تا برای
همیشه با او باشد.
( تصاویر را بردارید)
پسر خنوخ ،متوشالح بیش از هر کس دیگری روی زمین زندگی کرد .او
 ٩۶٩سال زندگی کرد! بعد متوشالح مرد .نسل های زیادی بعد از خنوخ
زندگی کردند و مردند .بعضی با خدا راه رفتند و بسیاری با خدا راه نرفتند.
تالش
درباره شما چی؟ اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته
اید ،خدا می خواهد که با او راه بروید .آیه حفظی ما را که می گوید(
کولسیان  10:1را با هم تکرار کنید) به خاطر بسپارید .آیا در این هفته
از خدا می خواهید تا به شما کمک کند که با او راه بروید؟ آیا از او می
خواهید تا به شما کمک کند که او را خشنود کنید و برای او با کارهای
خوب ثمر بیاورید؟ او می خواهد که او را بهتر بشناسید .تنها خدا می
تواند شما را از درون تغییر دهد تا بتوانید این کار را انجام دهید .برگه
ای که باید به منزل ببرید از شما می پرسد ،اگر عیسی بود چه کار می
کرد؟ وقتی که مطمئن نیستید که چطور با خدا راه بروید ،از خود بپرسید:
اگر عیسی بود چه کار می کرد؟ بعد همان کار را انجام دهید! خدا از شما
خشنود خواهد بود و دیگران نیز خواهند دید که خدا در زندگی شما واقعی

تصویر ۴ -۶

الیاس به روش مشابهی به کلمه آسمان
ترجمه شده است.

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
نشان دهید.
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با استفاده از این روش یا روش دیگری
که موثر یافته اید از بچه ها دعوت کنید تا
عیسی خداوند را بپذیرند .برای آموزش
های بیشتر به مبحث " چگونه می توان
یک بچه را به سوی مسیح هدایت کرد "
مراجعه کنید.

دعوت از پیش دبستانی ها
با استفاده از اعمال  31:16و اصطالح "
ایمان بیاورید " ،دعوت از پیش دبستانی
ها را ارائه دهید.

بازی مروری " کلمات رمز"
دو دست کارت کاغذی  ۵تایی تهیه کنید
و کارت ها را از وسط تا کنید و حروف
یک کلمه پنج حرفی رمزی را درون
آنها بنویسید ( .کلمات را از آیه حفظی
یا سرودها انتخاب کنید ) .دو طناب دو
متری ببرید و اجازه دهید دو بچه از
هر تیمی یکی از طناب ها را به دست
بگیرند .کارت ها را بر روی طناب ها به
ترتیب حروف کلمه قرار دهید .به نوبت
از هر یک از تیم ها سوال کنید .وقتی که
بچه ای سوالی را به درستی پاسخ می
دهد100 ،امتیاز دریافت می کند و می
تواند یکی از کارت ها را بر روی طناب
برگرداند تا حرف مربوط آشکار شود.
اگر بچه مزبور کلمه مورد نظر را حدس
بزند ،تیمش  200امتیاز دریافت می کند.
تیمی که بیشترین امتیاز را در پایان بازی
کسب کند ،برنده است.
بازی مروری پیش دبستانی ها
" تصویر حیوانات "
به بازی مروری درس  1مراجعه کنید
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است .شاید آنها نیز بخواهند او را قبول کنند.
دعوت
اولین قدم برای راه رفتن با خدا ،قبول کردن عیسی خداوند به عنوان نجات
دهنده تان است .پیش از اینکه بتوانید با خدا راه بروید و او را خشنود
سازید ،باید فرزند او شوید و گناهان تان بخشیده شود .گناهان تان شما را
از خدا جدا نگه می دارد ،اما عیسی خداوند آمد تا با مردن بر روی
صلیب ،مجازات گناهان تان را بردارد .کتاب مقدس می گوید " :و اما
به کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند ،یعنی به
هر که به اسم او ایمان آورد" ( یوحنا  . )١:12قبول کردن او به این معنا
است که تنها به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کنیم .شما
باید در قلب تان ایمان بیاورید که عیسی خداوند برای شما بر روی صلیب
مرد و دوباره زنده شد و این تنها راهی بود که گناهان تان توسط آن می
توانست بخشیده شود .وقتی این کار را انجام می دهید ،خدا به شما قدرت(
حق یا اجازه) می دهد تا فرزند او شوید .او گناهان شما راخواهد بخشید و
شما را از درون تغییر خواهد داد تا بتوانید با او راه بروید .آیا مایلید که
درست همین حاال با قبول کردن عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان
از گناهان تان برگردید و توبه کنید؟
لطفا سرهای تان را خم کنید و چشمان تان را ببندید .اگر مایلید تا عیسی
خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنید ،آیا با نگاه کردن به من،
آنرا نشان می دهید؟ ( متوجه جوابها شوید ) .اگر به من نگاه کردید تا
نشان دهید که می خواهید عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود
قبول کنید ،لطفا مرا ( در یک مکان و زمان مشخص) مالقات کنید تا
بتوانم از روی کالم خدا به شما نشان دهم که چطور می توانید فرزند او
شوید.
سواالت مروری
 .١چرا آدم و حوا غمگین بودند؟ ( هابیل به قتل رسیده بود و قائن نیز باید
خانه را ترک می کرد) .
 .٢قائن در چه سرزمینی زندگی جدیدش را آغاز کرد؟ ( سرزمین نود ،در
شرق باغ عدن) .
 .٣اوالد قائن چه قابلیت هایی داشتند؟ ( آنها آالت موسیقی ،ابزارها و سالح
های جنگی ساختند .شهرها را بنا کردند ،حیوانات اهلی را پرورش داده و
کشاورزی کردند) .
.٤هر چند که به نظر می رسید وضعیت خانواده قائن خوب است ،اما
مشکل آنها چه بود؟ ( به نظر می رسید که آنها هیچ عالقه ای به خدا
نداشتند).
 .۵بعداز هابیل و قائن چه کسی برای آدم و حوا بدنیا آمد؟ ( شیث )

 .۶خانواده شیث چه تفاوتی با خانواده قائن داشت؟ ( آنها نام خداوند را می
خواندند) .
 .٧خنوخ که بود؟ ( یکی از اوالد آدم )
.٨کتاب مقدس چه چیز مخصوصی درباره خنوخ می گوید؟ ( او با خدا راه
می رفت ،او بدون اینکه بمیرد به بهشت رفت) .
.٩مردم چطور می دانستند که خنوخ و خدا دوستان ویژه ای هستند؟ (
خنوخ به خدا ایمان داشت و از او اطاعت می کرد و با مردم درباره خدا
صحبت می کرد) .
.10راه رفتن با خدا به چه معنا است؟ ( داشتن دوستی نزدیک با خدا )
.١چطور می توانید به عنوان فرزند خدا با خدا دوستی نزدیکی داشته
باشید؟ ( در دعا با او صحبت کنید ،با خواندن کتاب مقدس به او گوش
دهید ،به او اعتماد کنید تا در مشکالت به شما کمک کند ،از او اطاعت
کنید ،بخاطر او بایستید) .
 .12چطور این سوال " اگر عیسی بود چه می کرد؟ " می تواند شما را به
عنوان فرزند خدا راهنمایی کند؟ ( وقتی که مطمئن نیستید چطور برای خدا
زندگی کنید بپرسید " ،اگر عیسی بود چه کار می کرد؟ " )
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درس ۵

نوح
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

پیدایش  ،17 :۹ -۱ :۶دوم پطرس ۵ : ۲

آیه حفظی
پیدایش  " ۲۲ :۶پس نوح چنین کرد و به هر چه خدا او را امر فرمود،
عمل نمود" .
هدف تعلیم
بچه نجات نیافته به هشدار خدا اعتنا می کند و نجات می یابد.
تعلیم اصلی
تنها عیسی مسیح خداوند می تواند شما را از گناه نجات دهد.
تاکید برای نجات یافتگان
به خدا گوش کنید و از او اطاعت نمایید.
کمکهای تصویری
تصاویر  ۵ – ۱ – ۶یا تصاویر  27 ،30 ،32 – 42و ،B – ۱آیه نمایشی.

خطوط اصلی درس
.۱مقدمه:
احتیاط کنید! جلوتر خطرناک است!
.۲پیشرفت وقایع:
الف – وقتی که خدا بزرگی شرارت انسان را دید ،در دل خود
محزون شد) ۷ – ۱ : ۶ ( .
ب  -نوح به خدا ایمان داشت و برای خشنودی خدا زندگی می کرد۶ ( .
)۹–۸:
پ  -خدا درباره طوفان قریب الوقوعی به نوح هشدار داده و
برای ساختن یک کشتی به او آموزشهای مخصوصی داد .نوح نیز از خدا
اطاعت کرد) ۲۲ – 13 : ۶ ( .
43

ث  -وقتی که ساختن کشتی به پایان رسید و غذا در آن انبار
شد ،خدا به نوح و خانواده اش دستور داد که داخل کشتی شوند .آنها انواع
مشخصی از حیوانات را که خدا به نزد نوح آورده بود ،به درون کشتی
بردند) 16 – 13،۹ – ۸ ، ۴ – ۱ : ۷ ( .
ج  -هفت روز پس از اینکه نوح و خانواده اش داخل کشتی شدند ،خدا
درب کشتی را بست) 16 ،10 ،۷ :۷ ( .
چ  -بمدت  40شبانه روز باران بارید و آب از زمین بیرون آمد.
آنگاه طوفان و سیل تمامی زمین را دربرگرفت و کشتی بر فراز کوهها
شناور گشت) 20 – 17 : ۷ ( .
ح  -تمامی موجودات زنده روی زمین و هوا که بیرون از کشتی بودند،
نابود شدند)24 – 21 : ۷ ( .
خ  -وقتی که باران متوقف شد و آبها خشک شد ،کشتی برروی کوه
آرارات نشست) 31 – ۱ : ۸ ( .
د  -بیش از یک سال بعد ،وقتی که زمین خشک شد ،خدا به نوح و خانواده
اش گفت که می توانند از کشتی خارج شوند ،زیرا بیرون کشتی امن بود.
( ) 19 – 14 : ۸
.۳نقطه اوج داستان:
تنها خانواده نوح زنده باقی ماندند – تمامی افراد دیگر مردند ،زیرا آنها از
گوش دادن به هشدار خدا سرباز زدند!
 .۴نتیجه :
الف – نوح قربانگاهی ساخت و برای خدا قربانی گذراند) 20 : ۸ ( .
ب  -رنگین کمان نشانه این بود که خدا هرگز دوباره جهان را با طوفان
نابود نخواهد کرد)17 – 13 : ۹ ،۲۲ – 21 : ۸ ( .
دعوت ( بچه نجات نیافته)  :به عیسی خداوند ایمان بیاور و
زندگی او را در درون خود دریافت کن (.یوحنا )31 : 20
آیه حفظی پیش دبستانی ها
بادکنک درس برای مرور عبرانیان :۱۱
 ۳استفاده کنید.

تعلیم آیه حفظی

آیه حفظی  :پیدایش ٢٢ : ۶
" پس نوح چنین کرد و به هر چه خدا او را امر فرمود ،عمل نمود" .
مقدمه ( :نکته  :این آیه را بعد از درس تعلیم دهید) .
آیا وقتی دیگران شما را مسخره می کند یا شما را درک نمی کنند ،اطاعت
کردن از خدا آسان است؟ ( مثال بزنید مانند ،دعا کردن پیش از غذا ،رفتن
به کلیسا ،گفتن نه به چیزهای اشتباهی که دوستان تان می خواهند شما
انجام دهید .به طور خالصه بحث کنید).
در درس امروز ما خدا به نوح گفت که یک کشتی بسازد .آیه حفظی مان به
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ما یادآوری می کند که نوح چه کاری انجام داد ،هر چند دیگران موضوع
را درک نمی کردند.
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 پیدا
کرده اید .اجازه دهید که بچه ها آیه را با شما از روی آیه نمایشی بخوانند).
توضیح :نوح هر آنچه را که خدا به او گفت ،انجام داد .او دقیقا همانطور
که قرار بود ،کارها را انجام داد ( .شما ممکن است آرزو کنید که بعضی
از روش های مخصوصی را که نوح در ساختن کشتی از آنها پیروی کرد،
مورد بحث قرار دهید) .
کاربرد:
نجات نیافتگان :اولین قدم در اطاعت از خدا این است که بیاد بیاورید
عیسی مسیح شما را دوست دارد و او تنها کسی است که می تواند شما را
از گناه نجات دهد .اگر تا بحال به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان
ایمان نیاورده اید ،آیا به هشدار خدا درباره مجازات گناه ،گوش خواهید کرد
و امروز نجات خواهید یافت؟
نجات یافتگان :اگر شما قبال با ایمان آوردن به عیسی خداوند نجات یافته
اید ،خدا می خواهد که شما در هر چیزی مثل نوح از او اطاعت کنید .خدا
در کتاب مقدس به شما می گوید که چه کارهایی را باید انجام دهید و چه
کارهایی را نباید انجام دهید .شما نیاز دارید که انتخاب کنید به او گوش
دهید و از او اطاعت نمایید.
تکرار:
( با دست تان اشاره کنید تا نشان دهید که بچه ها باید آیه را چقدر بلند یا
آهسته بگویند .دست تان را پایین نگه دارید تا بچه ها آیه را با صدای آرام
بگویند ،دست تان را در وسط نگه دارید تا آیه را با صدای معمولی بگویند
و دست تان را باال نگه دارید تا آیه را با صدای بلند بگویند .بلندی صدا را
چندین بار در انتها یا در طول آیه تغییر دهید .می توانید اجازه دهید تا چند
نفر از بچه هایی که خوش رفتار هستند ،بلندی صدا را کنترل کنند و بازی
را به پیش ببرند).

" ذرت بو

تکرار برای پیش دبستانی ها
داده "
با گفتن مرجع آیه شروع کرده و قسمتی
از آیه حفظی را بگویید ،بعد توقف کرده و
بنشینید .بعد بچه ها ایستاده و آیه را ادامه
می دهند .سپس شما می ایستید و ادامه آیه
را می گویید و بچه ها می نشینند .وقتی
شما متوقف شده و می نشینید ،بچه ها ادامه
آیه را دنبال می کنند .آیه را چند بار تکرار
کنید.

درس

مقدمه
" احتیاط کنید! خطر! " آیا تا بحال عالمتی مثل این دیده اید ،شاید در جاده
ای در دست احداث؟ مفهوم عالمت چیست؟ ( سرعت تان را کم کنید و
مواظب باشید ،از محدوده خطر دور شوید) .
کتاب مقدس درباره مردمی صحبت می کند که خدا درباره خطر خیلی
بزرگی به آنها هشدار داد .آیا آنها گوش خواهند داد و اطاعت خواهند کرد؟

تابلویی با مضمون " احتیاط " یا " خطر
در پیش است " را باال بگیرید .این کار به
بچه ها در تمرکز کردن کمک می کند.
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تصویر ۵ -۱

اگر بچه های تازه وارد در کالس شما
حضور دارند ،اجازه دهید بچه هایی که
در دروس قبلی حضور داشته اند ،اتفاقات
داستان های گذشته را یادآوری نمایند.

تصویر ۵ -۲

در صورت امکان مقایسه ای بین اندازه
کشتی با یک ساختمان یا یک محل
مشخص دیگر ترتیب دهید.
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پیشرفت وقایع
( تصویر قائن و فرزندانش B - 27 ،را نصب کنید) .
فرزندان قائن مردمانی بودند که به خدا ایمان نداشتند .همانطور که نسل ها
ادامه می یافت ،به نظر می رسید که گناهان شان بیشتر و بیشتر می شد.
آنها حتی درباره خدا فکر نمی کردند.
( تصویر  ۵ – ١را ببینید .تصویر خنوخ B - 30 ،را نصب کنید) .
هر چند افرادی مثل خنوخ سعی کردند که به آنها هشدار دهند ،اما آنها
از گوش دادن خودداری می کردند .شاید آنها کسانی را که به خدا ایمان
داشتند ،مسخره می کردند .آنها انتخاب می کردند که کارهای اشتباه انجام
دهند و دائما به راه های نافرمانی از خدا می اندیشیدند .کتاب مقدس می
گوید " :و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور
از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است ( " .پیدایش ) ۵ : ۶
آنها مردمان گناهکاری بودند.
همه انسان ها گناهکار بدنیا می آیند .شما نیز گناهکار بدنیا آمده اید.
گناه ،شکستن احکام خدا است .شما گناهکار هستید ،ولی خدا کامال بدون
گناه است .کتاب مقدس می گوید " :کسی عادل نیست ،یکی هم نی " (
رومیان .)10:3وقتی شما از ایمان آوردن به خدا یا عیسی خداوند ،پسرش
خودداری می کنید ،گناه می کنید .وقتی شما کسانی را که به خدا ایمان
دارند ،مسخره می کنید ،گناه می کنید.
گناه تان شما را از خدا که بدون گناه است ،جدا می سازد .اگر شما هرگز
به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان نیاورده اید ،به خاطر
گناهان تان در خطر جدایی همیشگی از خدا هستید .شما بسیار شبیه
مردمانی هستید که سالهای بسیار دور زندگی می کردند.
آنها مردمان گناهکاری بودند .کتاب مقدس می گوید که وقتی خدا شرارت
عظیم مردم را دید ،در دلش بسیار اندوهگین شد .وقتی خدا دید که چطور
مردمی که او ساخته بود ،مداوما از وی روبرمی گردانند ،ناراحت شد.
( تصاویر را بردارید ،تصویر نوح B - 32 ،را نصب کنید).
اما همه مردم خدا را فراموش نکرده بودند .کتاب مقدس درباره مردی نیز
سخن می گوید که به خدا ایمان داشت و برای خشنودی او زندگی می کرد.
نام او نوح بود .او یکی از فرزندان پسر آدم ،شیث بود .او مدتها بعد از
اینکه خنوخ به آسمان برده شده بود ،زندگی می کرد .مانند خنوخ ،نوح نیز
مردی بود که با خدا راه می رفت.
( تصویر  ۵ – ٢را ببینید .سمبل خدا B - ١ ،را نصب کنید) .
یک روز خدا با نوح صحبت کرد .صحبت خدا پیام اندوهبار و بسیار بدی
بود .بخاطر گناه مردم ،خدا گفت " :انسان را که آفریده ام ،از روی زمین
محو سازم ،انسان ،بهایم و حشرات و پرندگان هوا را" .
بعد خدا به نوح گفت که کشتی بزرگی بسازد .کشتی تقریبا به طول 150

متر ،به عرض  25متر و ارتفاع  15متر بود! چرا اینقدر بزرگ؟ خدا به
نوح گفت که او باید همسرش ،پسرانش و همسران پسرانش را به درون
کشتی ببرد .نوح همچنین می باید تعدادی از هر نوع حیوان ،حشره و پرنده
را به درون کشتی می برد .او می باید دو تا از هر نوع و هفت تا از انواع
مشخصی را به درون کشتی می برد .بدون تعجب کشتی باید بزرگ می
بود! در کشتی باید جای کافی برای تمامی خانواده نوح ،حیوانات و تمامی
غذایی که آنها نیاز داشتند می بود .خدا به نوح هشدار داد وقتی که طوفان
بیاید ،تنها مردم و حیواناتی که در کشتی بودند ،نجات خواهند یافت .آیا نوح
به خدا ایمان آورد؟ نوح در نزدیکی آب زندگی نمی کرد .در واقع بعضی
ها فکر می کنند که در آن زمان حتی هرگز باران نباریده بود .اما کتاب
مقدس می گوید که ( پیدایش  ٢٢ : ۶را تکرار کنید ) .نوح به هشدار خدا
ایمان آورد .نوح بدون توجه به اینکه ممکن است مردم چه فکری درباره او
بکنند ،به خدا گوش داد و از او اطاعت کرد.
اگر شما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اید ،نیاز
دارید که به خدا گوش دهید و از او اطاعت کنید .امروز خدا بوسیله کتاب
مقدس با ما صحبت می کند .وقتی که شما آیات را می خوانید یا به کسی
که درباره کالم خدا تعلیم می دهد ،گوش می دهید ،الزم است فکر کنید که
خدا چه می گوید .آیا کالم خدا وعده ای است که او می خواهد شما به آن
ایمان بیاورید؟ یا خطری است که باید از آن دوری کنید؟ یا چیزی است که
خدا می خواهد شما انجام دهید؟ شما باید به خدا گوش دهید و از آنچه که او
می گوید ،اطاعت کنید .به آن وعده ایمان بیاورید! از آن خطر دوری کنید!
آنچه که خدا از شما می خواهد انجام دهید ،را انجام دهید! خدا می فرماید:
" لکن کنندگان کالم باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند( " .
یعقوب ) ٢٢ : ١ممکن است دیگران نفهمند که چرا شما به خدا گوش می
دهید واز او اطاعت می کنید .حتی ممکن است که شما را مسخره کنند.
بعضی وقت ها اطاعت کردن از خدا آسان نیست.
برای نوح نیز آسان نبود که از خدا اطاعت کند ،اما علی رغم آنچه که
ممکن بود مردم فکر کنند یا بگویند ،او به حرف خدا گوش داد واز او
اطاعت کرد.
( تصاویر را بردارید ،تصویر نوح ، B - ٣٣ ،پسرانش و قسمتی از
کشتی B -34را نصب کنید) .
بنابر این کار ساختن کشتی آغاز شد! چه کار بزرگی برای نوح و پسرانش
بود! مردم روزها یکی پس از دیگری صدای چپ ،چپ تبرها را می
شنیدند .آنها درختان را قطع می کردند تا از آنها تخته و تیرک بسازند.
بعداز مدتی ،قایق غول پیکر شروع به شکل گیری نمود.
( تصویر  ۵ – ٣را ببینید .تصویر مردم در حال تماشا  B - 35را اضافه
کنید) .
مردم می بایست پرسیده باشند " :نوح .این چیز عجیب که می سازی

عبرانیان ۷ :۱۱

شما می توانید از آیه نمایشی پیدایش :۶
 ۲۲استفاده کنید.

کارت تعلیم
کارت با تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته
را نشان دهید :به خدا گوش فرا دهید و از
او اطاعت کنید.

تصویر 5 -۳

بچه های پیش دبستانی لذت می برند
وانمود کنند که کشتی می سازند.
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بعضی از بچه ها از بازی در نمایش
مکالمه بین نوح و مردم لذت خواهند برد.

دوم پطرس  ۵ :۲را ببینید.

تصویر ۵ -۴
اجازه دهید بچه ها وانمود کنند که در
اطراف کشتی راه می روند و به بدنه
بزرگ آن نگاه می کنند.
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چیست؟ " نوح پاسخ داد " :یک کشتی .یک قایق بزرگ"  .مردم می
بایستی سرشان را خارانده و زمزمه کرده باشند " :نوح دیوانه شده است!
او یک کشتی عظیم می سازد! آخر ،هیچ آبی در این نزدیکی نیست! "
ممکن است بعضی ها سرشان را تکان دادند .آنها نوح را باور نکردند،
مخصوصا وقتی نوح گفت که چرا کشتی را می سازد.
( تصویر  ۵ – ٤را ببینید .تصویر  B – ٣٣را با تصویر نوح در حال
موعظه کردن B – 32 ،را نصب کنید) .
او احتماال گفت " :آب خواهد آمد .خدا طوفانی برروی زمین خواهد فرستاد
که همه چیز را نابود خواهد کرد .تنها کسانی که در کشتی باشند زنده
خواهند ماند! " نوح می بایست به مردم هشدار داده باشد که خدا آنها را
بخاطر گناهان شان مجازات خواهد کرد .ساختن کشتی  120سال طول
کشید .او می باید در این مدت به مردم درباره خطری که پیش روی آنها
بود هشدار داده باشد .ای کاش آنها پیش از اینکه دیگر بسیار دیر بود به
خدا ایمان می آوردند .با وجود گناهان شان ،خدا مردم را دوست داشت و
می خواست که آنها به او ایمان بیاورند.
آیا متوجه می شوید که خدا چقدر زیاد می خواهد به او ایمان بیاورید؟
خدای زنده شما را بسیار دوست دارد! او آفریننده شما است .او نه تنها
جهان را برای شما ساخت که از آن لذت ببرید ،بلکه او شما را نیز ساخت!
وقتی کتاب مقدس می گوید :خدا اینقدر جهان را محبت کرد " ( یوحنا ٣
 ،)16 :خدا درباره مردم جهان ،من و شما صحبت می کند! خدا مقدس (
بدون گناه) است و از گناه شما که شما را از او جدا می سازد ،متنفر است.
او می خواهد که رابطه مخصوصی با شما داشته باشد .او می خواهد شما
روزی با او در آسمان زندگی کنید .خدا شما را دوست دارد و مشتاق است
که به او ایمان بیاورید.
ای کاش که مردم زمان نوح به خدا ایمان می آوردند! نوح بایستی به آنها
گفته باشد که خدا آنها را بسیار دوست دارد و گناه آنها خدا را رنج می دهد.
سالها یکی پس از دیگری می گذشت و نوح کشتی را می ساخت و به مردم
هشدار می داد .همسر نوح ،سه پسرش و همسران آنها هشدار مجازات خدا
را شنیدند .آنها به خدا ایمان آوردند .آنها با همدیگر به سختی کار کردند تا
کشتی را بسازند.
( تصاویر را بردارید).
یک روز به شکل عجیبی همه چیز ساکت شد .دیگر صدای دنگ دنگ
چکش ها یا چپ چپ تبرها نمی آمد .آیا نوح و خانواده اش از کار دست
کشیده بودند؟ آیا نهایتا فهمیده بودند که ساختن کشتی کار احمقانه ای است؟
نه! واقعیت این بود که ساخت کشتی به پایان رسیده بود!
( تصویر کشتی ساخته شده با در باز ، B - 36 ،و مردم در حال تماشا،
 B - 35را نصب کنید) .
کشتی دراز ،مرتفع و پهنی در آنجا قرار داشت! شاید مردم در اطراف
کشتی راه می رفتند و وقتی که به عرشه باالیی آن نگاه می کردند ،دست

شان را در برابر نور خورشید حفاظ چشم های شان می ساختند .آنها هرگز
چیزی مثل این را ندیده بودند!
مردم می بایست پرسیده باشند " :حاال نوح چه خواهد کرد؟ ما هنوز
بارانی ندیده ایم! نگاه کنید! نوح و پسرانش می آیند .دارید چه چیزی حمل
می کنید ،نوح؟ "
( تصویر  ۵ – ۵را ببینید .تصویر نوح و پسرانش در حال حمل غذا37 ،
  Bرا نصب کنید).نوح می باید جواب داده باشد ":غذا" .نوح و خانواده اش می بایستی مقدار
زیادی از انواع غذاها را جمع کرده و آنها را از در کشتی به درون کشتی
حمل کرده باشند .شاید مردم از خود پرسیده بودند که چرا نوح این همه غذا
نیاز داشت!
( تصویر  B – 37را بردارید) .
" آن صدای عجیب ،چیست؟ به نظر می رسد که حیوانات به این سمت می
آیند! " صدا بلند و بلندتر شد! صدای خرناس و جیک جیک و انواع دیگر
صداها شنیده می شد! وقتی که آنهمه حیوان به سوی مردم در حال حرکت
بودند ،بایستی زمین زیر پایشان لرزیده باشد.
( تصویر  . ۵ – ۶تصویر نوح و حیوانات B -32 ،38 ،را نصب کنید) .
ممکن است که مردم اول گردن دراز زرافه را دیدند .دیدن این صحنه
که همه انواع حیوانات به آرامی به سوی کشتی حرکت می کردند ،بسیار
عجیب بود! فکر می کنید چه حیواناتی در آن روز در آنجا بود؟ ( اجازه
دهید بچه ها نظرشان را ابراز کنند ) .نوح چطور می توانست تمامی
حیوانات را مجبور کند که به سوی کشتی بیایند ،از پلکان باال بروند و از
در وارد کشتی شوند؟
آیا نوح کارشناس تربیت حیوانات بود؟ نه! خدا آن حیوانات را به درون
کشتی برد!
( تصویر  B - 32 ،38را بردارید) .
بعداز اینکه حیوانات وارد کشتی شدند ،نوح و خانواده اش به درون کشتی
رفتند .در باز ماند .آیا دیگران تصمیم خواهند گرفت که به آنها بپوندند؟ در
کشتی هنوز جا بود .هنوز وقت وجود داشت .اما به نظر رسید که کسی به
خدا ایمان نخواهد آورد.
شاید بسیاری همچنان با خود می اندیشیدند ،نوح چقدر احمق است! او با
تمامی آن حیوانات بدبو ،در کشتی نشسته است و منتظر است تا چیزی
اتفاق بیافتد!
ناگهان بعد از هفت روز ،در کشتی شروع به حرکت کرد .در بسته می شد،
ولی این نوح نبود که آن رامی بست! وقتی که در بسته شد ( بنگ) ،مردم
باییستی در حال تماشا بوده باشند .کتاب مقدس می گوید خدا در را بست.
( در کشتی را ببندید)
برای 120سال ،خدا از طریق نوح به مردم هشدار داد که گناهان شان
مجازات خواهد شد .آنها می توانستند از گناهان شان توبه کنند و به سوی
خدا برگردند ،اما آنها نپذیرفتند که به هشدار خدا گوش دهند .تنها یک راه

بچه ها ی پیش دبستانی لذت می برند
وانمود کنند که به عنوان حیوانات وارد
کشتی می شوند .بقیه بچه ها می توانند
درباره انواع حیوانات بحث کنند .بحث
کردن در باره داستان باعث می شود که
بچه ها حقایق داستان ها را بهتر بیاموزند.

تصویر ۵ -۵
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وجود داشت که خدا برای آنها ساخته بود تا از این مجازات در امان بمانند،
اما آنها منتظر ماندند و بسیار دیر شد.
خدا در کالمش هشدار می دهد که تنها یک راه وجود دارد که شما از
مجازات گناهان تان نجات یابید .این راه از طریق عیسی خداوند ،خدای
پسر است.
او یک زندگی بدون گناه را روی زمین زندگی کرد ،سپس با میل خود بر
روی صلیب رنج کشید و مرد و مجازات گناه شما را برداشت.
کتاب مقدس می کوید " :که در وی فدیه خود یعنی آمرزش گناهان خویش
را یافته ایم" ( کولیسان .)14:1
وقتی که خون عیسی روی صلیب ریخت و مرد ،او بهای کامل گناه شما
را پرداخت .بعداز اینکه عیسی مرد ،دفن شد ،اما بعد از آن دوباره زنده
شد .شما می توانید به او ایمان بیاورید .و او امروز گناهان تان را خواهد
بخشید .ایمان آوردن به او تنها راهی است که شما توسط آن می توانید از
مجازات گناهان تان نجات یابید .شما نباید آنقدر منتظر بمانید تا بسیار دیر
بشود که به هشدار خدا درباره تنها راه نجات ایمان بیاورید.

اجازه دهید بچه ها روزها را با شما
بشمارند.

آرارات به عنوان یک کوه آتشفشانی بسیار
بزرگ در مرز ایران و ترکیه مشخص
شده است.
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این همان کاری است که مردم در زمان نوح انجام دادند .خدای راهی فراهم
کرد تا آنها در امان باشند ،اما آنها نپذیرفتند که ایمان بیاورند و بعد از آن
بسیار دیر شد.
بزودی ابرهای تیره ،غرش کنان جمع شدند .آنوقت اولین قطره باران بر
زمین افتاد! آیا می تواند واقعیت داشته باشد؟ آیا نوح درست می گفت؟ مردم
می بایست با ترس و لرز از خود پرسیده باشند .باران از آسمان بارید!
عالوه بر آن کتاب مقدس می گوید که آب نیز از زمین باال آمد.
شب و روز باران بارید! یک ...دو ....سه روز! شاید تعدادی از مردم به
سوی کشتی دویدند و به کناره های کشتی مشت کوبیدند .شاید آنها فریاد
کمک سردادند .اما بسیار دیر بود .خدا در را بسته بود و کسی نمی توانست
آن را باز کند .نوح به مردم هشدار داده بود ،ولی آنها از ایمان آوردن
سرباز زدند .در درون کشتی همگی خشک و در امان بودند .آنها بسیار
سپاسگزار بودند که به خدا ایمان آورده بودند!
( تصویر  ۵ – ٧را ببینید .تصویر  B - 35را ببینید ،تصویر امواج،
 B –39در زیر کشتی و امواج مرتفع را نصب کنید) .
همه چیز بزودی با آب پوشید شد .کشتی برروی امواج خروشان بلند شد.
باریدن باران برای  ٠٤شبانه روز طول کشید .کتاب مقدس می گوید که آب
تمامی زمین حتی بلندترین قله های کوه ها را پوشانید.
( تصویر  ۵ – ٨را ببینید .تصاویر را بردارید .تصویر کشتی و کوه-40 ،
 Bرا نصب کنید) .
باالخره باران متوقف شد .اما ماه ها طول کشید تا آب به تدریج پایین برود.
کشتی برروی کوه آرارات نشست.
( تصویر  ۵ – ٩را ببینید .تصویر نوح و خانواده اش B - 41 ،را نصب
کنید) .
وقتی که زمین به اندازه کافی خشک شد ،نوح و خانواده اش و تمامی

حیوانات از کشتی بیرون آمدند .آنها بیش از یک سال در کشتی بودند! همه
چیز می باید بسیار عجیب به نظر رسیده باشد .همه چیز بایست بسیار آرام
بوده باشد.
نقطه اوج داستان
تنها خانواده نوح زنده ماندند -بقیه مردند ،زیرا که نپذیرفتند که به هشدار
خدا گوش دهند.
نتیجه
( تصویر  ۵ – 10را ببینید .تصویر قربانگاه و رنگین کمان23 ،42 ،
  Bرا نصب کنید) .نوح و خانواده اش قربانگاهی ساختند و به حضور خدا قربانی گذراندند و
برای نجات شان از خدا تشکر کردند .وقتیکه آنها به آسمان نگاه کردند،
رنگین کمان زیبایی را دیدند .خدا وعده داد که هرگز دوباره زمین را با
طوفان نابود نخواهد کرد .شاید نوح با اندوه به تمام کسانی که در طوفان
مردند ،اندیشید .آنها از ایمان آوردن به خدا سرباز زدند .خدا از آنها
خواسته بود که از شرارت شان برگردند و به او ایمان بیاوردند ،اما آنها
نپذیرفتند .ای کاش آنها به هشدار خدا گوش داده بودند و ایمان می آوردند.
( تصاویر را بردارید)
دعوت
آیا امروز به خدا ایمان می آورید؟ کتاب مقدس می گوید " ،لیکن این قدر
نوشته شد که ایمان آورید که عیسی ،مسیح و پسر خدا است و تا ایمان
آورده ،به اسم او حیات یابید" ( یوحنا  . )31 : 20با خدا توافق کنید که گناه
کرده اید .به عیسی خداوند ،کسی که برروی صلیب برای شما مرد ،ایمان
بیاورید( کامال" اطمینان کنید ) .ایمان بیاورید که او تنها کسی است که می
تواند گناه شما را بردارد .وقتی که شما واقعا به او ایمان بیاورید ،بخشیده
خواهید شد .شما زندگی عیسی خداوند را در خود خواهید داشت ،تا شما
را از درون تغییر دهد و هرروزه به شما کمک کند .آیا امروز به عیسی
خداوند ایمان خواهید آورد؟
لطفا سرهای تان را خم کنید و چشم های تان را ببندید .اگر مایلید که با
ایمان آوردن به عیسی خداوند ،امروز از گناهان تان برگردید ،آیا با بلند
کردن دست تان به من نشان خواهید داد؟ ( مکث کنید و متوجه جوابها
شوید ) .اگر دست تان را بلند کردید تا به من نشان دهید که می خواهید
ایمان بیاورید ،لطفا مرا ( در مکان و زمان تعیین شده ) مالقات کنید .من
از روی کالم خدا به شما نشان خواهم داد که چطور می توانید زندگی او را
در خود داشته باشید.
سواالت مروری
 .١مردم در زمان نوح چطور بودند؟ ( آنها بسیار گناهکار بودند) .
 . ٢خدا در باره گناه مردم چه احساسی داشت؟ ( خدا در قلبش محزون بود.
گناه مردم موجب حزن عظیم خدا شد) .

 -۴تصویر ۵ -۶

شما می توانید پنج یا شش سنگ بزرگ به
کالس بیاورید و اجازه دهید تا چند نفر از
بچه ها آنها را به شکل قربانگاه روی هم
قرار دهند .بچه ها به چنین فعالیت های پر
جنب و جوشی نیاز دارند.

با استفاده از این روش یا روش دیگری
که موثر یافته اید ،از بچه ها دعوت کنید
تا عیسی خداوند را بپذیرند .برای آموزش
های بیشتر به مبحث " چگونه می توان
یک بچه را به سوی مسیح هدایت کرد "
مراجعه کنید.
دعوت از پیش دبستانی ها
با استفاده از اعمال  31:16و اصطالح "
ایمان بیاورید " ،دعوت از پیش دبستانی ها
را ارائه دهید.

بازی مروری
چند تکه طناب را در حالی که یکی یا
هر دو انتهای آن از لبه جعبه آویزان می
باشد ،درون جعبه یا پاکتی قرار دهید.
کالس را به دو تیم تقسیم کنید .به نوبت از
تیم ها سوال کنید .وقتی که بچه ای سوالی
را به درستی پاسخ می دهد ،می تواند دو تا
طناب را بیرون بکشد .اگر دو انتهای یک
طناب را بیرون بکشد ۰۵ ،امتیاز و اگر
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دو تا طناب را بیرون بکشد100 ،
امتیاز برای تیمش بدست می اورد .تیمی
که بیشترین امتیاز را کسب می کند ،برنده
می شود.
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.٣چرا خدا طوفانی فرستاد که تمامی جهان را در برگرفت؟ ( خدا می
خواست تا تمامی حیوانات و انسانها را بخاطر شرارت مردم نابود کند) .
 .٤منظور کتاب مقدس چیست وقتی که می گوید ،خدا مقدس است؟ ( او
عالی و پاک است ،او هرگز گناه نمی کند) .
.۵خدا درباره گناه چه احساسی دارد؟ ( خدا از گناه متنفر است .او مقدس
است و هرگز گناه نمی کند) .
.۶مردی که خدا را فراموش نکرده بود و برای خشنودی او زندگی می
کرد که بود؟ ( نوح )
.٧خدا به نوح گفت که به خاطر شرارت مردم می خواهد چه کاری انجام
دهد؟ ( مردم و زمین را بوسیله یک طوفان نابود کند) .
.٨خدا به نوح گفت که چه کاری انجام دهد؟ ( برای خودش ،همسرش،
پسرانش ،و همسران پسرانش و تعدادی از تمامی حیوانات یک کشتی
بسازد تا از طوفان در امان بمانند) .
.٩نوح و خانواده اش بعد از خشک شدن آب چه کردند؟ ( آنها از کشتی
بیرون آمدند و قربانگاهی ساختند و خدا را پرستیدند) .
 .10خدا با نشان دادن رنگین کمان چه وعده ای به نوح و خانواده اش داد؟
( هرگز دوباره تمامی زمین را با یک طوفان نابود نسازد) .
 .١١شما چطور می توانید از گناهان تان بخشیده شوید؟ ( با قبول کردن
عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان)
 .٢١اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید،
چطور می توانید به خدا گوش دهید و از او اطاعت کنید؟ ( کتاب مقدس را
بخوانید .به کسانی که کتاب مقدس را تعلیم می دهند ،گوش دهید .درباره
آنچه که خدا در کالمش به شما می گوید تفکر کنید .از خدا بخواهید تا به
شما کمک کند آن چیزهایی که او در کالمش به شما می گوید را انجام
دهید) .
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