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اصول و وسائل تربیتی کودک

ردن یعنی ه کدر خاطر داشته باشید که تنبیه کردن و تربیت کردن با هم متفاوت است. این باعث می شود که دید روحانی خدایی مناسبی داشته باشید. تنبی – 1
را بخوانید.  11آیه 11تصفیه حساب کردن  در حالتیکه تربیت کردن باعث اصالحات بسیاری می شود و شخصیت بچه را باال می برد . عبرانیان

ر کا یک سری سئواالت را آماده کنید قبل از اینکه به خصوصیات شخصی کودک خاصی که بی اطاعتی کرده است به پردازید. این سئواالت باید در ضمن –1
.جواب داده شود و این باعث کنترل شما و قدرت شما می شود. به جلو پریدن با عث می شود که پایه ای که برای سئوال بعدی است از بین برود

"
"
"

الف : از کودک بپرسید "تو چھ کاری انجام دادی؟" ولی نپرسید " چرا این کار را انجام دادی؟ 
چھ" سئوالی است کھ کودک را مجبور می کند کھ مسئولیت کاری کھ انجام داده است بھ عھده گیرد.

چرا" سئوالی است کھ کودک را تاکید بھ انجام آن حرکت می کند و آن بحث را بھ روحیھ جدال و توجیھی منتقل می کند واز تشخیص و پی بردن بھ اشتباه 
خودش و قبول مسئولیت دور می کند.

ب : از کودک بپرسید "آیا این کار تو کار درست یا کار اشتباھی بود؟ "
تا موقعی کھ کودک برای کاری کھ انجام داده است قبول مسئولیت کند واصول اخالقی را در کارھایش بھ عمل رساند او قادر نخواھد بود ونمی تواند بھ 

موقعیت پاسخ مناسبی بدھد. این مانند اینست کھ یکنفر اقرار بھ گناه نکند قبل از اینکھ در مقابل خداوند برای نجات بایستد.
توجھ کنید خدا از آدم نپرسید کھ چرا گناه کردی ؟ خدا گفت "چھ کار کرده ای"؟ خدا می خواست آدم مسئولیت گناھش را بھ عھده بگیرد. اما آدم سعی کرد 

مسئولیت خود را بھ دیگری منتقل نماید. نفس انسان عوض نشده است! اجازه بدھید کھ کودک آگاھانھ بھ شما بگوید چھ اشتباھی انجام داده است. اجازه 
ندھید کھ کودک رو برگرداند یا جواب شما را ندھد زیرا این خود یکنوع سرکشی است و باید تصحیح شود. 

"

.

" چھ احساسی در مورد کاری کھ انجام داده ای داری؟  پ : از کودک بپرسید 
خود را بھ کار اشتباھش متمرکز نماید و آن گناه را سبک و سنگین نماید.  زمان کافی بھ کودک بدھید کھ بھ گناه خود پی ببرد. بھ کودک اجازه بدھید احساسات 

این کار او رابھ روحیھ اقرار گناه ھدایت می کند و او با شادی مسئلھ گناه را میپذیردمی کند وھمھ چیزدرست می شود .
وقت مناسب بگذاریدتا مطمئن باشید کھ کودک شما آرامش دارد و با عمل تصحیح او رابطھ شما با او بازسازی شده است. این کاراحتیاج بھ زمان کافی و 

مناسب دارد ودر خاتمه نتیجه عالی بدست میاورید.
د : با الخره از کودک بپرسید  " به چه صورت شما می توانید کارها را درست انجام دهید ؟"

پایان تربیت زمانی است کھ کودک ھمھ چیز را درست انجام دھد و این شامل دعا و اقرارو خواستن بخشش از کسی کھ با او مسئلھ داشتھ برای رابطھ مجدد و 
درست است. شما ممکن است با تشویق بھ کودک پیشنھاد راھھای درست بھ ھر موقعیتی را بدھید اما کودک باید بھ دلخواه خود کامال روح توبھ را نشان دھد. و 

اگر نخواھد توبھ کند تربیت بیشتری باید برایش در نظر گرفت. 
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کالمی بھ والدین:    
کتاب زندگی بره نوشتھ خداوند است برای کسانی کھ عیسی را بھ عنوان نجات دھنده قبول کرده اند . بھ فرزند خود بگوئید کھ اگر عیسی را بھ عنوان نجات 

دھنده قبول کرده است  اسم او در دفتر حیات بره نوشتھ شده است  واسم او ھرگز پاک نمی شود. و آنھا یی کھ اسمشان در دفتر بره نیست بھ بھشت نمی 
روند. مکاشفھ 3 آیھ5   و مکاشفھ 12 آیھ 15 را بخوانید . خداوند بھ ما اطمینان نجات را میدھد .  یوحنا 1 آیھ 11 و یوحنا 12 آیات12-12 و اول یوحنا 5 

آیھ13 را بیاد آورید و تصمیم فرزند خود را یادداشت کنید . این عمل یادداشت کردن شما باعث می شود کھ فرزند شما ھمیشھ تصمیم خود را بیاد آورد . حتما 
قرزند خود را بھ رشد روحانی بیشتر از راھھایی مثل دعا  و مطالعھ کتاب مقدس  و گفتن ایمان خود بھ دیگران  و  حفظ کالم مقدس و رفتن بھ کلیسا  تشویق 

کنید 
برای منابع بیشتر بھ : www.childrenministries.org     مراجعھ نمائید 

ھدایت کودکان بھ مسیح در جمع
ھنگامی کھ کودکان را در جمع بھ دریافت مسیح  ھدایت می کنید با دقت عمل نمائید. یک کودک  ممکن است وقتی کھ در کنار ھم سنانش می باشد خیلی 

آسان تحت تاثیر آنان دست خود را باال برد. وقتی در جمع بزرگ کودکستانی ھا ھستید بھ شما پیشنھاد می کنیم کھ از آنھا نخواھید کھ بھ مسیح ایمان آورند. بھ 
ھمین صورت در گروه سنی دبستانی ھم این کار را نکنید. اگر شما گروه ودستھ ای را بھ مسیح دعوت می کنید از بچھ ھا بخواھید با چشمھای بستھ و 

بلندکردن دستھا بھ شما نشان دھند کھ مسیح را قبول کرده اند. این موقعیت  را بھ بچھ ھا بدھید کھ اگر سئوالی از شما دارند بتوانند شما را بعد از کالس 
ببینند. اگر کودکی بھ دعوت شما جواب مثبت دادو مسیح را قبول کرد کودک را بھ جای ساکتی ببرید بھ جایی کھ با او بدون مزاحمت بتوانید صحبت کنید. 
کودک را در موقعیت راحتی قرار دھید تا متوجھ شوید کھ او تا چھ حد درک کرده است و اگر احساس کنید کھ او آماده است کھ مسیح را بھ عنوان  نجات 

دھنده قبول کند شما طبق جدول باالی صفحھ نجات او را ثبت کنید. بھ کودکی کھ مسیح راقبول کرده در مقابل کالس جایزه ندھید زیرا این عمل باعث 
فشاربرای دیگران می شود. اگر میخواھید کتاب مقدس یا کتابی بھ کودک بدھید آنرا بھ طور خصوصی انجام دھید. بھ خاطر داشتھ باشید ھر کس را کھ بھ 

مسیح ایمان می آورد  تنها نگذارید بلکه به او کمک کنیدکه در ایمانش رشد کند.

ارائه حقایق اساسی نجات آیات
11آیه  3یوحنا  خدا شما را دوست دارد.  

13آیه  3رومیان  شما گناه کرده اید )کارهای خطا کرده اید(.  

3آیه  15قرنتیان  1 عیسی برای گناهان شما مرد.  

9آیه  1اول یوحنا  به خداوند بگوئید که از گناهان خود پشیمان هستید و نمیخواهید گناه کنید.  

از عیسی مسیح بخواهید که خداوند ونجات دهنده شما باشد. 11آیه  1یوحنا 

وقتی ایمان آورید حیات جاودانی را بدست خواهید آورد و جزو خانواده خداوند خواهید 
 شد. 

13آیه  1رومیان   

چطور بچه ها را به مسیح هدایت کنیم
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 ضمیمه
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گوسفندان شبان خود را دنبال

می کنند. 

گوسفند فقط دنبال شبان خود می رود 

 چون صدای او را  میشناسد.

عیسی شبان نیکو در کتاب مقدس راه 

و روش اطاعت و به دنبال او رفتن 

 را می آموزد.

اطاعت عیسی را کردن با  اطاعت  

از والدین خود شروع کنید و همان 

بار اول که از شما  کاری را که 

 میخواهند انجام دهید.

وقتی که شما عیسی را اطاعت و 

دنبال کنید، او شما را به راههای 

عدالت خود برای همیشه راهنمایی 

 میکند.

 30 نقاشی
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 4آیه  01یوحنا فصل 

گوسفندان شبان خود را دنبال می کنند.    
گوسفندان چه کسی را دنبال می کنند ؟     
گوسفندان به دنبال هیچ کس به جز شبان   
خود نمی روند. شما چه کسی را دنبال     

 می کنید ؟ 

 عیسی شبان نیکو از طریق کتاب مقدس
 که کالم اوست با تو صحبت می کند.

 هر چه عیسی به تو می گوید گوش کن
 و عمل کن. 

هر چه بیشتر عیسی را به عنوان شبان 
بشناسی بیشتر می خواهی به او اعتماد کنی 

و بیشتر می خواهی او را دنبال کنی و 
 بیشتر او را خدمت نمایی.

اگر به عیسی اعتماد کنی و اطاعت نمایی 
او بیشتر شما رادر زندگی هدایت خواهد 

 کرد.

4آیه  01یوحنا   

وقتی که گوسفندان خود را بیرون برد ، 

پیش روی ایشان می خرامد و گوسفندان به 

دنبال او میروند زیرا آواز او را می 

 شناسند.

میگوید :هیچ  01آیه01کالمی برای والدین : چه راهی را شما در زندگی دنبال میکنید؟ عیسی ما را خوانده است که در راههای  عدالت او راه رویم . لوقا فصل
مام مراحل زندگی خداوند را ر تخدمتکاری نمی تواند دو آقا داشته باشد ......شما  نمی توانید هم خدا و هم مادیات را دنبال کنید. ما باید کتاب مقدس را بخوانیم و د

 دنبال کنیم.

30 موضوع آیه حفظی
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1آیه  31مزمور 

یعقوب ، عیسی شبان نیکو را برای 

محبت همیشگی و  محافظت او و 

اینکه غذا و لباس و مسکن برای او 

مهیا کرده است شکرگزاری نمود. 

یعقوب برای وعده های خداوند 

عیسی که که گفته است عشق و 

محبتش برای بقیه عمرش نیز باقی 

 میماند شکرگزاری کرد.

یعقوب به آینده ای می اندیشد که 

بخاطر ایمان به عیسی به عنوان 

نجات دهنده برای همیشه در بهشت 

 با عیسی  زندگی  می کند.

در بهشت درد و مریضی و  

گرسنگی و گریه و مرگی وجود 

نخواهد داشت.

 29 نقاشی
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عشق  ی وکالمی برای والدین : عیسی شبان نیکوی ما اگر تو مسیحی باشی همیشه مواظب توست.  به کودک خود کمک کنید که به عیسی اعتماد کند تا خوب

  00آیه  01ورومحبت عیسی را تجربه کند. با یادداشت جواب دعاهای خود به او اجازه می دهید که ببیند که خداوند مهیا کننده زندگی شما می باشد . مزم

 00-01آیات  01یوحنا فصل   00آیه  44مزمور

       1آیه 31مزمور 

    عیسی شبان نیکوست 
واو شما را هرروزه تا پایان زندگیتان  

نگهداری می کند.  

 گوسفند هنگامیکه در کنار شبانش میباشد 
آرامش دارد. او مهیا کننده وراهنما و محا فظ  

وآرامش دهنده گوسفندانش است. 

در همه مسائل چه امروز چه فردا ویا زمانیکه 
بزرگ شدید نیکویی عیسی ورحمت)مهرومحبت( 

 اوبا شما خواهد بود.

اگر عیسی را در قلب و زندگی خود دعوت کرده  
اید روزی با او در بهشت خواهید زیست. در آنجا 

دردی  اشکی ومرگ ودشمنی ویا محاکمه ای 
وجود ندارد. چه شادی است وقتی که ما برای 

 همیشه با مسیح زندگی خواهیم کرد !

6آیه  32مزمور   

هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم 

در پی من خواهد بود و در خانه خداوند 

 تا ابد االباد ساکن خواهم بود.

29 موضوع آیه حفظی
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5آیه  31مزمور 

توماس کامیون مورد عالقه 

 اشعیا را از او گرفت. 

اشعیا به مادر خود گفت که 

چقدر توماس با  او بد  فتاری 

 کرده است.

مادر اشعیا از او پرسید به 

این عمل توماس عیسی 

چگونه عکس العمل نشان 

 میدهد؟ 

اشعیا تصمیم گرفت برای 

جالل خداوند توماس را 

 ببخشد.

آیا هیچ دوستی به این بدی با 

شما رفتار کرده است؟ شما 

 چه عکس العملی داشته اید؟

 28 نقاشی
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دس است که آرامش القکالمی به والدین : هر انسان خوب دشمن دارد. خداوند هم دشمن داشت و می داند که ما چه مشکال تی  داریم. در این آیه  روغن نشانه روح 
 ای گوسفندانش مهیابر میآورد. وعیسی احتیاجات ما را برآورده می کند. لیوان پر و لبریز نشانه سخا وتمندی است. این نمونه ای  از برکات فراوان عیسی است که

را بخوانید.  31- 07آیات  1افسسیان     7آیه  01امثال    5-0آیات  011می کند. مزمور  

  5آیه    31مزمور 

آیا شما شخصی را می شناسید که     
با شما بد رفتاری می کند و چیزهایی       

راجع به شما می گوید که حقیقت ندارد ؟

عیسی میداند که شما با چه مسائلی روبرو
 هستید زیرا او هم دشمن داشت.

 اگر شما هم با عیسی بدون در نظر گرفتن
موقعیت خود راه بروید عیسی به شما 

آرامش می دهد وشما را خشنود می سازد.

به یاد آورید که عیسی شما را دوست دارد و 
همیشه دوست شما است. و از شما مواظبت 

 می کند.

5آیه  32مزمور   

سفره ای برای من پیش دشمنانم آماده 

کرده ای ، سر مرا با روغن تدهین 

 کرده ای و کاسه ام لبریز شده است.

28 موضوع آیه حفظی
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4آیه  31مزمور 

سارا ترسیده بود زیرا بیرون 

تاریک بود و صدای رعد و 

 برق خیلی  بلند بود.

سارا به یاد آورد که عیسی 

با اوست و احتیاجی ندارد که 

بترسد. سارا توانست که 

دوباره بخواب برود زیرا 

 میدانست که تنها نیست.

آیا شما میترسید؟ چه کسی 

 همیشه با شما است؟ 

شما میتوانید ازعیسی تشکر 

کنید چون او همیشه از شما  

 نگهداری میکند.

 27 نقاشی
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   4آیه  31مزمور 

عیسی شبان نیکو  همیشه از شما
مانند گوسفند خودش محافظت

می کند و آرامش می دهد هنگامی
که از دره های مشکالت حتی مرگ

 میگذرید.
برای کسانی که به عیسی ایمان دارندد مدرگ  

نباید چیز مهمی باشد که ازآن بترسدندد. مدرگ 
مانند سایه ای که در حرکدت اسدت مدی بداشدد 

 وزیانی ندارد. 
شبان چوبدستی خود را برای حفظ گوسدفدنددان 
از خطر بکار می برد وعصا را برای هدایدت 

گوسفندان استفاده می کند. 

عیسی شبان نیکو همیشه با شما خواهد بود که  
 به شما آرامش دهد و راهنمایی نماید.

له کالمی با والدین : به فرزندان خود بگوئید که عیسی همیشه و همه جا حاضر است وهیچوقت نترسند در این آیه شبان از گوسفندان خود به وسی

چوبدستی از حیوانات وحشی حفاظت می کند . عصا برای نزدیک آوردن گوسفندان استفاده میشود. عصا وسیله ای آرام بخش است و همینطور برای 

را بخوانید.  5- 1آیات 0دوم قرنتیان   57- 50آیات  05اول قرنتیان     01آیه  40اشعیا   4- 1آیات 51راهنمایی گوسفندان استفاده می شود. مزمور 

4آیه  32مزمئر   

حتی اگر از دره تاریک مرگ بگذرم ترسی 

از شیطان ندارم چون تو با من هستی ، عصا 

 و چوبدستی تو مرا تسلی خواهد بخشید.

27 موضوع آیه حفظی
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1آیه  31مزمور 

ناتان میخواهد راه راست زندگی 
را پیدا کند. او میخواهد با 

تصمیمی که میگیرد عیسی را 
 خوشحال کند.

ناتان میخواهد زمانی که پدر و 
مادرش از او میخواهند که کاری 

را انجام دهد همان بار اول 
 درخواست آنرا انجام دهد.

ناتان وقتی اطاعت نمیکند 
 احساس غمگینی میکند.

او از مسیح خواست که او را 
 ببخشد. 

ناتان دعا کرد که مسیح به او 
کمک کند که راه درست را 

انتخاب کند. ناتان میخواهد در 
راههای عدالت باشد که برای 

 مسیح جالل بیاورد.

 26 نقاشی
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 1آیه  31مزمور 

وقتی شما ناراحت هستید شبان       
خوب به شما آرامش میدهد.     

وقتی شما گناه می کنید عیسی شما     
را می بخشدو جان شما را بر می گرداند.

 وقتی که گوسفند به پشت می افتد بدون
 کمک نمی تواند بلند شود واحتیاج به

 شبان دارد که او را به روی پایش
 برگرداند و با کمک شبان به زندگی

 عادیش ادامه دهد. 
وقتی شما به راه خطا می افتید و راه اشتباه 
را انتخاب می کنید میتوانید از عیسی طلب 

 بخشش کنید و زندگی دوباره یابید. 

اگر شما عیسی را انتخاب کنیدو به دنبال او 
بروید شبان خوب شما را به راه عدالت و 

 جالل هدایت میکند.

ه ما را به راه ت ککالمی برای والدین: ما به عیسی احتیاج داریم تا ما را به هرچه راستی را در بر دارد هدایت کند. خواندن کتاب مقدس ودعا پایه اصلی اس

ا  مسئولیت دارید شم راست هدایت میکند. عیسی به ما قول داده است وقتی او را از صمیم قلب وبا اراده می جوییم ما را به راه عدالت راهنمایی میکند. والدین

   4آیه 13ر زموفرزندان خود را به طرف خدا هدایت کنید و دوستان خوبی برای فرزندان خود انتخاب کنید که آنها را  در نگهداشتن راه راستی کمک کنند. م

 را بخوانید. 1آیه 5متی  1-5آیات 1امثال 015آیه  001مزمور

2آیه  32مزمور   
او جان مرا بر میگرداند و بخاطر 

نام خود مرا به راههای عدالت خود 

 هدایتم میکند.

26 موضوع آیه حفظی
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3آیه  31مزمور 

داور روی چمن های سبز نزد 
آبهای راحت آرمیده بود و به این 
فکر میکرد چگونه شبان با دقت 

برای گوسفندانش آب و علوفه 
 فراهم  میکند. 

یک شبان علفهای تلخ و سمی را  

از میان سبزیهای دیگر بیرون می 

کشد که  گوسفندان نخورند تا 

منجر به مرگ آنها  نشود.  

همینطور گوسفندان را به طرف 

آبهای آرام و پاک هدایت میکند.

همانگونه که شبان گوسفندان خود 

را زیر نظر دارد ، خداوند شبان 

نیکوی ما هم ما را زیر نطر خود 

 دارد.

 25 نقاشی
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      3آیه  31مزمور 

گوسفند وقتی که میترسد و ناراحت  و یا عصبانی  و 
یا وحشت زده است  خوابیدن و یا  استراحت کردن  

 را قبول نمیکند.

گوسفند وقتی که خطر را نزدیک میبیند نمی  
 توانداستراحت کند یا بخوابد و وقتی که با

گوسفندان دیگر عصبانی میشود ویا وقتی که 
از آنها میترسد به همین نحو وقتی که گرسنه
 است ویا حشرات به او حمله میکنند نمیتواند

 استراحت کند. 

گوسفند وقتی که شبانش نزدیک اوست استراحت 
میکند. شبان آنها را آرامش میدهد و حفاظت میکند و 

 برای آنها آب و غذا تهیه میکند. 

عیسی هم شبان نیکوی شماست. او وقتی بدنبالش 
 میروید به شما آرامش و خوشنودی میبخشد.

کالمی بھ والدین : برای فرزند خود تشریح کنید کھ گوسفند ناگزیر است کھ بھ شبان خود وابستھ باشد کھ او ار بھ علوفھ سبز و آب آرام )امن( برساند. 
ھمان قدر کھ آب احتیاجات فیزیکی ما را فراھم میکند کالم خدا و روح القدس احتیاجات روحانی ما را برآورده میکند. عیسی شبان خوب ماست و او 

فراھم کننده ھمھ احتیاجات ما میباشد و ما بھ او وابستھ ھستیم و او را دنبال میکنیم. فیلیپیان 4 آیات 00 تا 01 و   01اول تیموتاوس 1 آیات 1 تا 4  
عبرانیان 01 آیھ ۶

3آیه  32مزمور    

او مرا در مرتع های سبز میخواباند 

 و نزد آبهای آرام هدایتم میکند.

25 موضوع آیه حفظی
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 0آیه  31مزمور 
لوقا  میخواست با دو گوسفند 

کوچک شبانی را تمرین کند. 

او سعی کرد گوسفندان را در 

مرتع های سبز و نهرهای 

آب بدنبال خود ببرد ٍ اما آنها 

بدنبال او نرفتند. گوسفند فقط 

بدنبال صدای شبان خود 

 میرود.

عیسی خداوند شبان تو 
میباشد. تو او را بھ ھنگام 
دعا و  خواندن  و اطاعت 

کالم مقدس میشناسی.  

شبان خوب عیسی تمام  
احتیاجات تو را تا زمانی کھ 

بدنبال او میروی فراھم  
میکند. 

 24 نقاشی
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0آیه  32مزمور   

خداوند شبان من است ، من 

 محتاج به هیج چیز نیستم.

 0آیه  31مزمور 

یک شبان گوسفندان خود را دوست دارد   
واز آنها نگهداری می کند. مانند عیسی   

 که از شما نگهداری می کند. 

عیسی همه احتیاجات شما را بر آورده
می کند. اوبرای شما مکانی برای زندگی  

وغذا برای خوردن ولباس برای پوشیدن فراهم
 میکند.

شما می توانید به عیسی اعتماد کنید او تمام  
احتیاجات شما را فراهم  می کند ولی نه هر 

آنچه شما می خواهید.

عیسی شبان خوبی است و با هر چه او
 برای شما مهیا می کند خشنود باشید.

آیات  1انجیل متی فصل در کالمی با والدین : گوسفندان بدون شبان بی پناه هستند. ما  محتاج به  خداوندی که احتیاجات ما را فراهم  میکند هستیم. در کتاب مقدس 
. عیسی از پرندگان  دوقتی ما ابتدا پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبیم عیسی تمام احتیاجات ما مانند : غذا و آب )نوشیدنی( و لباس را برای ما فراهم می کن  14- 35

را بخوانید.  2- 1آیات 1اول تیموتاووسو   05- 0آیات 01نگهداری می کند پس او از ما هم نگهداری می کند . یوحنا 

24 موضوع آیه حفظی
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عیسی شبان نیکوست.

شبان کسی است گھ از گوسفندان 
نگھداری می کند. او گوسفندان خود 
را دوست دارد و ھمھ احتیاجاتشان 

را مھیا میکند و آنھا را از خطر می 
رھاند. 

وقتی شما دنباله رو عیسی بشوید او  

راهنما و محافظ و مهیا کننده  شما 

است. مانند یک شبان خوب برای 

گوسفندان است.  برای همین عیسی 

را شبان خوب و طرفدارانش و 

مردمش )مسیحیان( را گوسفند 

 خوانده اند. 

آیا شما یکی از گوسفندان عیسی   
ھستید؟ عیسی میتواند شبان خوبی 

برای شما باشد. 

 23 نقاشی
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     عیسی شبان نیکوست.

شبان چه کاری را انجام میدهد؟
یک شبان از گوسفندانش نگهداری      

 می کند و آنها را تغذیه می کند و 
 از آنها محا فظت می کند.

 عیسی شبان نیکوست. او احتیاجات
 شما را فراهم می کند. بزرگترین

احتیاج  پرداخت جریمه برای گناهان شما
 است. عیسی داوطلبانه زندگی خود را
 برروی صلیب برای گناهان شما داد.

عیسی جان خود را داد تا برای شما
 حیات جاودانی را  مهیا نماید.

عیسی می خواھد شما برای ھمیشھ 
با او در بھشت زندگی کنید. وقتی شما 

مسیحی می شوید عیسی شبان نیکوی 
شما است

00آیه  01یوحنا   

من شبان نیکو هستم ، شبان 

نیکو جانش را در راه 

 گوسفندانش می گذارد.

.

کالمی بھ والدین:بھ فرزندان خود بیاموزیدکھ در درس بعدی درباره شبان و گوسفندان چیزھای بیشتری یاد می گیرند. فرزند شما یاد میگیرد کھ عیسی شبان خوبی 
است کھ ھمیشھ مواظب گوسفندانش می با شد. عیسی شبان نیکو وقتی باالی صلیب مرد ورستاخیز کرد او احتیا ج اصلی ما را دریافت وحیات جاودانی را برای 

من وشما فراھم کرد. مارک 01 آیھ45 یوحنا 01 آیات01 -  00یوحنا 05 آیھ01 را بخوانید.  

23 موضوع آیه حفظی
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عیسی ھر کاری را میتواند 
انجام دھد. 

عیسی هر کاری را میتواند 
انجام دهد و هیچ کاری  برای 

 او مشکل نیست.

عیسی بر روی آب راه رفت. 
او باد و امواج را ساکت کرد.
غذا را برای جمعیت بسیاری 
برکت داد. او کوران و شالن 

 و مریضان را شفا داد.

شاگردان عیسی و جمعیت از 
کارهای پر قدرت و پر  

عظمت  عیسی تعجب کرده 
بودند که او بر هر چیز قدرت 

 دارد.

 22 نقاشی
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  عیسی می تواند هر کاری را انجام دهد.

عیسی چه کاری را میتواند انجام دهد؟    
عیسی می تواند هر کاری را انجام دهد         

 زیرا همه قدرت را در دست دارد.

 آیا کاری هست که نتوانی انجام دهی؟
آیا میتوانی پرواز کنی ؟ آیا میتوانی روی

 آب راه بروی ؟ آیا می توانی سرتا سر 
 اقیانوس را شنا کنی ؟ 

 عیسی هر کاری را می تواند انجام دهد.
 هیچ چیز برای او مشکل نیست. او قدرت

دارد از تو مواظبت کند همانطور که قدرت
 داشت روی آب راه برود. 

عیسی زمانی که درروی زمین زندگی میکرد 
 معجزات بسیاری کرد. او کوران و شالن و

هیچ چیز برای اومشکل مریضان را شفا داد. 
 نیست.

و به طور ه اکالمی به والدین : عیسی قدرت نا محدودی دارد و هر کاری را میتواند انجام دهد. عیسی این جهان بزرگ و هر آنچه در آنست آفرید و بوسیل
ل یافته و جال کامل در کار هستند. بدنهای ما با تمام پیچیدگی آن وشگفتیهای آن نمونه ای از قدرت مسیح است. ایمانداران وقتی به بهشت میروند بدنهای

آیه  30و متی 11-35آیات  04متی   04آیه  011و مزمور  0کا مال روحانی پیدا می کنند و این بدنهای جالل یافته سختی را تجربه نمی کنند. پیدایش 
44-41آیات  05قرنتیان  0و  07- 01آیات 0کولسیان  37آیه  04و لوقا  44-40آیات 1و مرقس   04

01آیه  23ارمیا   
آه خداوند خدا ! تو با  قدرت خود آسماننها 

و زمین را آفریدی و هیج جیز برای تو کار 

 مشکلی نیست. 

22 موضوع آیه حفظی
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عیسی بھ شما قدرت میبخشد.

"

بنیامین وقتی کھ پدرش فیلیپیان 
فصل 4 آیھ 13 را توصیح 

داد با دقت بھ آن گوش داد. پدرش 
گفت : عیسی بھ شما قدرت انجام 

کارھای درست را میدھد.  اوقدرت 
خود را ار طریق روح القدس بھ ما 

میدھد." 

روح القدس قسمتی از تثلیث است. 
خدای پدر ٍ خدای پسر و خدای 

روح القدس. 

روح القدس به شما قدرت میبخشد 
که کالم مقدس خداوند را اطاعت 

 کنید.

 21 نقاشی
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   عیسی به تو قوت می بخشد.

عیسی چه چیزی را میخواهد که تو بدانی؟      
عیسی می خواهد تو بدانی که او به تو      

 قدرت و قوت روزانه میدهد که او را
 دنبال کنی. 

عیسی به تو قوت خواهد داد که در فقر و در ثروت 
 خشنود باشی.

وقتی به نام یک مسیحی به تو روح القدس
را هدیه میدهد که کمک کننده توست و به تو قوت

 وقدرت می بخشد که به او تمرکز فکری 
داشته باشی بدون اینکه به اطراف و مسائل آن فکر  

کنید.

 وقتی با چیزهای بد وسوسه می شوید دعا کنید 
که عیسی به شما قدرت دهد که او را اطاعت کنید. 

ای هر روزه با دع کالمی به والدین: در صورتیکه شما مسیحی باشید عیسی هیچ کاری نمی خواهد شما انجام دهید مگر اینکه قدرت آنرا به شما قبال داده باشد.

قدس خداوند و از م مکودکتان به او کمک می کند که روابط خود را با مسیح توسعه دهد وپایه های ایمان خود را بسازد. سرانجام فرزند شما قدرت روحانی از کال

افسسیان   5آیه 1قرنتیان  3  7و 5- 4آیات  05یوحنا    34و07- 01آیات  04یوحنا  01آیه  40اشعیا   10 -31آیات 41طریق روح القدس میگیرد.   اشعیا  

30- 04آیات  1

02آیه   4فیلیپیان   
 من قدرت انجام هر کاری را در

مسیح دارم که به من قدرت 

 میبخشد. 

21 موضوع آیه حفظی
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عیسی نمیخواهد شما ترسان 
 باشید.

جولیا قبل از خواب صدایی 
عجیب وغریبی از بیرون شنید. 
او ترسان گشت زیرا نمیدانست 

چھ چیز باعث آن صدا شده 
است. 

پس جولیا آیھ کتاب مقدس را بھ 
یاد آورد کھ: وقتیترسان ھستم 

اعتمادم بر توست. 

جولیا دیگر ترسان نیست زیرا 
او میداند کھ عیسی با اوست  و 

اعتمادش بر عیسی است. 

 20 نقاشی
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   عیسی از تو چه می خواهد که  انجام دهی ؟

عیسی می خواهد وقتی که تو ترسان هستی 
 اعتماد خود را بر اوبگذاری . 

 عیسی قویتر از هر کسی است. 
او از تو مواظبت میکند بدون در نظر 

گرفتن اینکه چه  اتفاقی بیافتد. اگر ترسان 
 هستی به  یاد آور مسیح همیشه با توست.

ترسهای خود را در دعا به عیسی بدهید.
 تو میتوانی به عیسی اعتماد داشته باشی

 که همیشه از تو مواظبت می کند.

کالمی بھ والدین : بھ فرزندان خود بگوئید وقتی کھ ما با عشق اطاعت کنیم و بھ مسیح اعتماد کنیم جایی برای ترس نداریم. اطمینان ترس را بیرون میراند. 
مزمور 004 آیھ 1 می گوید : خداوند با من است چرا بترسم  کھ انسا ن با من چھ می کند ؟ کالم خداوند را استفاده کنید کھ فرزند شما در موقع ترس و 

نگرانی بھ خداوند اعتماد کند. مزمور 14 آیھ4 و امثال 1 آیات  1-5و اشعیا 03 آیھ 3 اول یوحنا 4 آیات 4 – 04 را بخوانید. 

2آیه  56مزمور   

وقتی من ترسان هستم اعتمادم بر 

 توست.

20 موضوع آیه حفظی
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عیسی میخواهد تو به او اعتماد کنی.

مارتا وقتی شنید که لیدیا به او گفت: تو 
دیگر دوست من نیستی احساس 

 ناراحتی کرد.

مارتا به خاطر این مًسله در دوستی 
خود با لیدیا به عیسی پناه برد  و به او 

اعتماد  کرد. او در دعا ازعیسی 
خواست که تصمیم لیدیا عوض شود و 

 دوباره با او دوست شود. 

مارتا دوستی خود را با لیدیا ادامه داد و 
حتی از لیدیا خواست که به خانه او 
بیاید و با او بازی کند. آنها اوقات 
بسیار خوبی با هم داشتند و دوباره 

 بهترین دوستان هم شدند.

آیا تو به عیسی اعتماد می کنی حتی 
وقتی همه چیز بر وفق مراد تو نیست.

 19 نقاشی
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عیسی میخواهد که به او اعتماد کنید

عیسی از تو می خواهدکه چه کاری    
انجام دهی؟ عیسی می خواهد تمام    

اعتماد خود را با تمام قلب به او بدهی.

آیا تو به پدر و مادر خود اعتماد میکنی؟
 آنها هر روز به تو غذا می دهند وقتی 
 مریض هستی از تو نگهداری می کنند.

 پوشاک تو را فراهم می کنند و جایی
 برای زندگی برای تو تدارک دیده اند. 

شما میتوانید بھ عیسی حتی بیشتر اعتماد 
کنید. عیسی از آینده با خبر است. او حتی از 

پیش میداند بھ بھترین راھی کھ میتواند 
تو را راھنمایی کند و تو را محافظت  یکند 

وتو را تشویق کند و تمام احتیاجات تو را 
فراھم کند.  

کسی که به کالم توجه کند )زمان( خوبی را بدست   31آیه 01کالمی به والدین : هر چه بیشتر عیسی را بشناسیم آسانتر به او ایمان می آوریم .امثال 
یی که ها میآورد و مبارک است کسی که اعتمادش بر خداوند است. زمانی را برای خواندن کالم و دعا برای فرزندانتان بگذارید. جواب دعاها و نمونه 

 10آیه  4رومیان   4-7آیات 07ارمیا  4-1آیات  31اشعیا   5-1آیات  17دارید و چگونه به او اعتماد دارید را با فرزند خود شریک شوید. مزمور

 امثال 2 آیھ 5
اعتماد خود را با تمام قلب بر 

خداوند خود قرار بده و بھ فھم  
خود تکیھ مکن.
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عیسی همه قدرت را در دست 
 دارد.

عیسی وقتی با شاگردانش 
درقایق بود قدرت بزرگی 

 از خود نشان داد.

شاگردانش وقتی در قایق و در 
طوفان بودند بسیار ترسیدند که 

مبادا غرق شوند. عیسی  
دستهای خود را بلند کرد وبه 
طوفان گفت آرام و ساکت شو.

طوتان آرام شد و آب ساکت 
شد. شاگردان تعجب کردند که 

عیسی طوفان بزرگ را با 
 قدرت خود آرام کرد.

 18 نقاشی
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. تمام قدرت در دست مسیح است

مسیح چه دارد؟ مسیح تمام قدرت 
 را در دست دارد.  

مسیح همه چیز خورشید و ماه و      
ستارگان وگلها و حیوانات ومردم 

 را خلق کرد. 

مسیح هوا راتحت کنترل خود دارد.    
صدای غرش رعد و برق و ریزش باران 

 در دست اوست. عیسی قدرت دارد که
 طوفان را آرام و خورشید را تابان 

 گرداند. 

به همین صورت عیسی قدرت پیروزی بر 
گناهان را دارد. عیسی زمانی که بر روی 
صلیب مرد واز قبر رستاخیز کرد بر گناه 

 پیروز شد.

صور او را در موقع ق تکالمی برای والدین: به فرزندان خود یاد دهید که عیسی بر هر چیزی قدرت دارد برای همین همه کاری را میتواند انجام دهد. ما قدرت مافو

به خانواده  او خلقت دیدیم. عیسی به همین صورت قدرت نجات یک گناهکار را از مرگ جاودانی یعنی جدایی همیشگی او از خدا را دارد )جهنم(. قدرت نامحدود

.5-1آیات  0واول پطرس  05آیه  5دوم قرنتیان  1-0آیات  0یوحنا  11آیه   4مرقس  03-00آیات  31خداوند آرامش میدهد و آنان را تشویق میکند. اول تواریخ 

  06آیه  0کولسیان  
همه چیز در این جهان و در بهشت بوسیله 

او آفریده شد. چیزهای دیدنی و نادیدنی و 

تخت ها و قدرتها و همچنین سردمداران و 

صاحبان قدرت همه چیز به وسیله او و 

 برای او آفریده شده است.
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عیسی میخواهد که تو به او ایمان 
 داشته باشی.

مدت های خیلی پیش یعقوب دوست داشت 
روی پاهای عیسی بنشیند و با او صحبت 
کند. یعقوب ایمان داشت که خدا پسر خود 
عیسی را فرستاد تا در روی صلیب برای 

 گناهان او بمیرد.

 یعقوب به مسیح گفت برای گناهانی که
کرده است متاسف است. عیسی  یعقوب 
را بخشید و به او زندگی جاوید داد. 

یعقوب خوشحال است که برای همیشه دز 
 بهشت با مسیح زندگی میکند. 

آیا شما آماده هستید به خانواده خداوند 
بپیوندید؟ عیسی میخواهد که تو با او برای 

 همیشه در بهشت زندگی نمایی.

 17 نقاشی
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عیسی میخواهد شما به او ایمان آورید.

عیسی از شما چه جیز می خواهد؟
عیسی می خواهد شما ایمان آورید که
اوپسرخداست و روی صلیب  برای

 گناهان شما مرد. 

خدا جهان را خیلی  دوست داشت که پسر یگانه         
خود را داد )یعنی عیسی را ( که جریمه گناهان شما

را پرداخت کند. عیسی تو را می بخشد اگر به  
 گناهانی که کرده ای اقرار کنی و متاسف باشی. 

عیسی به تو حیات جاودانی  میبخشد اگربه گناهان 
خود اقرار کنی وبه او ایمان آوری و او را اطاعت 

کنی و دنباله رو او باشی. تو هرگز نجات خود را از 
می گوید پدرمن که  19آیه  12دست نمیدهی. یوحنا 

از همه بزرگتر است آنها را به من داده است و 
 هیچکس نمی تواند آنها را از دست پدر برباید.

ن نجات دهنده اش بشناسد نواکالمی برای والدین : ایمان به مسیح را خدا به فرزند تو میدهد. تشخیص بدهید که آیافرزند شما آماده است که ایمان آورده وعیسی رابه ع

تشریح کن که به  ن وو مسیحی بشود. اگر فرزند شما آماده است که پله های نجات را به پیماید در فهرست  قسمت  " چطور فرزندت رابه مسیح هدایت کنی" را بخوا

 01آیه  5و اول یوحنا فصل  1- 4آیات  3و افسسیان  11- 15آیات  4و رومیان  31-  37آیات 01یوحنا  03آیه  0چه صورت ما  در نجاتمان اطمینان داریم . یوحنا 

 را بخوانید.

06آیه  2یوحنا  فصل   

خداوند آنقدر جهانیان را 

دوست داشت که تنها فرزند 

خود را داد تا هر که به او 

ایمان آورد هالک نگردد بلکه 

 حیات جاودان یابد.
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عیسی میخواهد تو گناهانت را به 
 او بگویی.

الیزابت میداند که میتواند از عیسی 
برای گناهانش بخشش  بطلبد. الیزابت 

گناهان خود را نزد عیسی اعتراف 
میکند و میگوید که از انجام دادن آن 

 متاسف است.

الیزابت خوشحال است از آنکه عیسی 
 او را بخشیده است.

این بخشیده شدن احساس بسیار خوبی 
 است.

الیزابت دیگر نمیخواهد گناه کند و از 
 عیسی میخواهد او را کمگ کند. 

آیا شما هرگز دروغ گفته اید؟ آیا هرگز 
خشمگین شده اید؟ آیا هر گز از پدر 

 ومادر خود بی اطاعتی کرده اید؟
عیسی شما را میبخشد اگر به گناهان 

 خود اعتراف کنید.

 16 نقاشی
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عیسی می خواهد شما به گناهان خود
 اقرار کنید. 

عیسی می خواهد شما چه انجام دهید؟
عیسی میخواهد شما گناهان خود را  نزد او اقرارکنید. 

گناه اشتباه است  گناه عدم اطاعت از عیسی است.
دروغ و مشاجره و بد گفتن به دیگران نمونه ای از گناه 

است.  مسیح و والدین شما از اینکه شما گناه کنید خوشحال 
 نمی شوند. 

وقتی شما به گناه خود اقرار می کنید عیسی  وفادار خواهد 
بود و شمارا می بخشد. عیسی نمی خواهد دیگر شما گناه 

 کنید. 

کتاب مقدس به شما کمک می کند که شما تشخیص بدهید 
گناه چیست؟  کتاب مقدس شما را هدایت میکند که عمل 

 .درست و غلط چیست

همه گناه کرده اید و از جالل خدا افتاده اید. "عیسی باید روی صلیب می مرد تا جریمه گناهان ما را به پردازد و ما بتوانیم   31آیه  1کالمی به والدین : " رومیان 
را نگاه  70ند. صفحه طلبزندگی جاودانی در بهشت بااو داشته باشیم. به فرزندان خود کمک کنید که به گناهان خود اقرار کنند  و به مسیح دعا کنند واز او بخشش ب

 31آیه  1و رومیان  31آیه  1ما گناهی را که اقرار کرده ایم نباید تکرار کنیم رومیان فصل   01آیه 34کنید برای راهنمایی زمانی که یک فرزند گناه می کند. امثال
را بخوانید. 03-00آیات  011و مزمور  5- 3آیات  50و مزمور  01-4آیات  0اول یوحنا فصل  

9آیه  0ول یوحنا فصل ا  

اگر به گناهان خود اعتراف کنیم 

او وفادار و عادل است و گناهان 

 شما را می بخشد.
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عیسی تنها راه به سوی خاد است.

 عیسی به همه خوش آمد میگوید
زیرا او تنها راه به سوی خدا است.

عیسی برای گناهان شما مرد تا 
شما  بتوانید با ایمان به عیسی با او 

 در بهشت باشید.

عیسی مردم را در هر سنی که به 
او ایمان آورند  خوش آمد میگوید. 

عیسی به شاگردان خود میگوید 
 اجازه دهید کودکان نزد من آیند.

شما عضو خانواده خود هستید.
شما میتواند عضو خانواده خدا  

شوید. آیا ایمان داری که مسیح 
 برای گناهان ما مرد.

 15 نقاشی
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عیسی تنها راه به سوی خداست.

چه کسی تنها راه به سوی خداست؟  
 عیسی تنها راه به سوی خداست. 

خدا خدای مقدسی است و نمیتواند     
در بهشت با گناه همزیستی کند. عیسی 
برای گناهان شما مرد تا شما  بتوانید با 

 ایمان به عیسی با او در بهشت باشید.
     .

 بعد از مرگ شما به دو جا میتوانید
بروید : به بهشت یا به جهنم . برای رفتن 

 به بهشت شما باید ایمان داشته باشید که
 مسیح تنها راه به سوی خداست.

عیسی نمی خواهد شما زندگی جاودانی 
 را با او در بهشت از دست بدهید.

قدس می گوید خدا ب مکالمی با والدین : برای فرزندان خود توضیح دهید گاهی مردم با تکیه به کارهای خوب خود می خواهند به خدا برسند . در هر صورت  در کتا

می گوید : ما تنها  بوسیله فیض از راه  ایمان  نجات پیدا میکنیم. و این در اثر  1و 4آیات  3پسر خود عیسی را آماده کرد که تنها راه به سوی او باشد .افسسیان 

یوحنا   1-5آیات 3اول تیموتاووس فصل  30آیه  0متی   03آیه  4کارهای ما نیست بلکه هدیه خداست. پس  ما  به خود و کارهای خود مغرور نباشیم . اعمال فصل 

     10آیه  31فصل 

6آیه  04یوحنا فصل   
عیسی به او گفت : من تنها راه و 

راستی و حیات هستم هیج کس  به جز 

 از طریق من به پدر نپمی رسد.
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عیسی پسر خدا است.

عیسی ھم انسان است وھم 
خداست. عیسی ھر کاری را 

کھ خدا انجام دھد میتواند 
انجام دھد. 

عیسی معجزه پنج نان و دو 
ماھی  را انجام داد. او  این 

نان و ماھی را بھ اندازه 
کفاف پنج ھزار نفر برکت 

داد!  

آیا ھیچ کس میتواند این کار 
را انجام دھد؟  عیسی تنھا 

کسی بود کھ آن کار را انجام 
داد. او پسر خدا است. 

 14 نقاشی
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  عیسی پسر خداست.

عیسی کیست؟ عیسی تنها انسانی است         
که پسرخداست.        

عیسی همزمان خدا وانسان است.        
خدا عیسی را بر زمین فرستاد تا شما را از گناه نجات 

 دهد. 

عیسی بھ یوسف ومریم داده شد و در بیت الحم بدنیا آمد. 
عیسی بدون گناه بزرگ شد. بھ خاطر گناه شما نمی 

خدا زندگی  کنید.  توانید نزدیک بھ 

عیسی نجات  رابھ وسیلھ ) عشق ومحبت ( رحمتش 
برای ما مھیا کرد. عیسی جریمھ گناھان  ما را با مردن 
بر روی صلیب پرداخت کرد تا شما برای ھمیشھ با خدا 

بھشت زندگی کنید.  در 

عیسی تنھاراه رسیدن بھ خداست اگر شما بھ عیسی ایمان 
آورید. حیات جاودانی را دریافت می گنید.

کالمی برای والدین : بھ فرزند خود تشریح کنید کھ عیسی  صد در صد خدا و صد در صد انسان است. عیسی مسائل و مشکالت ما را می فھمد چون یک انسان بود 
عیسی در ھر موقعیتی میتواند بھ شما کمک کند و جواب دعای شما را بدھد زیرا او خداست .در چند درس بعد بھ شما آموزش میدھیم چگونھ فرزند خود را بھ طرف 

مسیح ھدایت کنید. قسمت "چگونھ فرزند خود را بھ مسیح ھدایت کنید " را مطالعھ نمائید لوقا 3 آیھ   53یوحنا 0 آیات 03 و04 یوحنا 04 آیھ 1 و اعمال 4 آیھ   03 
رومیان 5 آیھ 4 اول یوحنا  فصل4 آیات 1-01    

20آیه  31یوحنا فصل   

عیسی مسیح پسر خدا است و با 

 ایمان به او حیات جاودان مییابید.
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عیسی میخواهد تو شکرگزار 
 باشی.

استیفان ازعیسی به خاطر 
غذایی که  درجلوی اوست 

تشکر میکند. زیرا او میداند 
کودکان زیادی هستند که به 

 اندازه کافی غدا ندارد.

آیا شما از مسیح برای اینکه 
چه کسی است و یا برای شما 
چه کرده است شکرگزاری  

 کرده اید.

 13 نقاشی
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باشی.  عیسی می خواھد تو شکر گزار 

عیسی می خواھد تو چگونھ باشی ؟    
عیسی می خواھد شما شکرگزار باشید. 

شکر گزاری بھ خشنودی می رسد. وقتی 
تو خشنودھستی بھ آسانی میتوانی با 

دیگران آنرا سھیم شوی.  

شما باید ازمسیح شکرگزار باشید به خاطر 
کسی که او هست به خاطر عشق و محبت او 

 و برای چیزهایی که او به شما داده است. 

عیسی با محبت و عشق خود نجات را برای 
ما مهیا کرده است. عشق و محبت او تغییر 

 نا پذیر وپایان ناپذیر است.

به ما می گوید که هر چه می کنید در عمل و در    07آیه  1کالمی با والدین : به فرزند خود آ موزش دهید که از خوبی مسیح همیشه شکرگزاری کنند . کولسیان 

دگیری کنند . اول یا کالم همه را در نام عیسی مسیح انجام دهید. و از راهی که عیسی مسیح برای ما آورد از خدای پدر شکر گزار باشید تا فرزندان شما از شما

30-04آیات  5افسسیان  04آیه  5اول تسالونیکان    07-05آیات  1کولسیان   7آیه  4اول قرنتیان   11آیه  01قرنتیان 

0آیه  001مرمور   
از خداوند شکرگزاری کن. او 

خوب و عشق و محبتش جاودانی 

 است.
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عیسی می خواهد تو با دیگران 
 سهیم شوی

روت در یک جشن تولد  بادکنکی 
دریافت کرد. او بادکنک خود را با 

فیلیپ شریک شد. آنها با بازی 
کردن و شریک شدن بادکنک  با 

 یکدیگر اوقات خوبی داشتند.

بعضی اوقات کودکان با هم سهیم 
نمیشوند. با کسی که دوست ندارد 

وسایل خود را با دیگران سهیم شود 
 نمیتوان اوقات خوبی داشت.

درباره همه افراادیکه با تو وسایل 
خود را شریک می شوند اندیشه 

کن. پدر و مادرت که خانه و غذای 
 خود را با تو سهیم میشوند.

 آیا تو با دیگران سهیم میشوی؟

 12 نقاشی
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عیسی از تو میخواهد با دیگران سهیم 
  شوی

عیسی از تو می خواهد چه کاری را
انجام دهی؟ عیسی می خواهد که آنچه  

 داری با دیگران سهیم شوی. 

عیسی می خواهد آنچه را که به تو داده با     
دیگران سهیم شوی. بعضی اوقات چیزی 

ندارید که با دیگران سهیم شوید ولی این مهم 
است که هر چه می توانید با دیگران سهیم 

 شوید. 

آیا فکر کردید که از چه راههایی می توانید 
به دیگران کمک کنید؟ تو میتوانی وقتت را 

و وسائلت را و غذایت را و محبتت را با 
 دیگران شریک شوی.

سهیم شدن و  کالمی برای والدین : از فرزند خود بپرسید که انسان خود خواه چه کسی است ؟ و آیا می خواهد با چنین شخصی بازی کند. یادگیری شریک شدن

تمرین کند و  تا ممکن است برای فرزند شما کار آسانی نباشد ولی این مهم است که فرزند شما از خود خالی شود. به فرزند خود موقعییت شریک شدن را بدهید 

به یاد ما میامورد چه شکلی ما با دیگران رفتار می کنیم هما نطوری است  که ما با خداوند رفتار می کنیم. دوم قرنتیان  41- 15آیات  35شادی آنرا تجربه کند. متی 

35-34آیات  01عبرانیان   01-04آیات  1اول تیموتاووس   4-1آیات  1

06آیه  02عبرانیان   

فراموش نکنید که کارهای خوب 

انجام دهید و برکت خود را با 

دیگران شریک شوید. با انجام این 

 کارها خداوند را خشنود میکنید.

12 موضوع آیه حفظی
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عیسی میخواهد تو امین باشی.

آندرو به مادرش گفت فقط یک 
برنامه تلویزیون را نگاه میکند.

بجای یک برنامه او برنامه 
دیگری را هم نگاه کرد )عدم 

 اطاعت(

وقتی که مادر  آندرواز او پرسید  
آیا پسرم بیشتر از یک برنامه 

دیدی؟ آندرو باید چه کار میکرد؟
آیا او باید راستش را بگوید یا 

 دروغ بگوید؟

آیا شما حتی وقتی که مشکل است 
 حقیقت را می گویی؟

 11 نقاشی
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   عیسی می خواهد که شما صادق باشید.

                           

 عیسی می خواهد تو چه کسی باشی؟                                 
 عیسی می خواهد تو امین باشی. 

 
 شما باید یاد بگیرید که همیشه حقیقت را                                                                    

 بگوئید. شما با ید حتی زمانی که مشکل
 است و با مشکل مواجه  میشوید حقیقت

 را بگوئید. 
 

وقتی که دروغ می گوئید ویا کسی به شما 
دروغ میگوید چه احساسی دارید؟ چه شخصی 

می خواهی باشی. انسانی امین و راستگو یا 
 انسانی دروغگو؟

 
 اگر زمانی دروغ گفتی از عیسی طلب 
 بخشش کن و سعی کن که دیگر دروغ

 نگوئی. 

می گوید : لبهای دروغگودر مقا بل خداوند کثیف است. اما کسانی که با ایمان عمل می کنند خوشی خداوند در آنها می   33کالمی به والدین : امثال فصل  آیه

ی فرزند خود را شارباشد. شما باید به فرزندان خود بیاموزید که شجاعانه حقیقت را بگویند و نترسند حتی اگرگفتن حقیقت آنها را در مشکل بیاندازد. با پاف

  35 آیه 4افسسیان   01آیه  03امثال   3-0آیات 05مزمور 00آیه  41تصحیح کنید و ملزم سازید که راستی را پیشه خود سازند . مزمور 

9آیه  2کولسیان فصل   
به همدیگر دروع نگویید از زمانی 

که من قدیمی را با کارهای شیطانی 

 کنار گذاشته اید.

 11 موضوع آیه حفظی
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عیسی میخواهد تو شنونده خوبی 
 باشی.

آدم  و استر و رفقه و جودی 
نزدیک  معلمشان نشستند که بهتر 
بتوانند به نمایش  عروسکی گوش 

 دهند.

آدم معموال صحبت معلمش را قطع 
می کرد  اما او آموخت کھ باید 

گوش دھد و تا موقعی کھ نوبتس 
نشده نباید صحبت کند. 

آیا تو دقت میکنی که  صحبت 
 دیگران را  قطع نکنی؟ 

 عیسی می خواهد تو در گوش 
دادن)فراگیری( سریع باشی و در 

صحبت کردن آهسته و دیرخشم 
 باشی.

 10 نقاشی
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عیسی میخواهد که تو گوش بدهی.

عیسی از تو چه می خواهد انجام  دهی؟     
عیسی می خواهد که تو شنونده خوبی باشی.   

مردم همیشه  از کسی که شنونده خوبی         
 است تقدیرمیکنند. 

گوش دادن به دیگران به آنها نشان میدهد که شما 
آنها را دوست دارید و به آنها احترام میگذارید. 
 گوش دادن به توسعه دوستی شما کمک میکند.

عیسی از تو می خواهد که با دوستانت حکیمانه 
 سخن بگویی و خشمگین نشوی.

به یاد آور و همیشه به دیگران گوش بده به همان  
صورت که عیسی همیشه به دعاهای تو گوش 

 میکند.

ران خود داده مکاکالمی به والدین : به فرزندان خود مهارتهای گوش دادن را بیاموزید که بدانند که با عمل گوش دادن جواب مناسبی به خداوند ودوستان و ه

بوسیله را اند . برای یادگیری اطاعت کردن اولین قدم گوش دادن است. فرزندان خود را تشویق به پاسخ سریع به راه خداوند نمایید. مهارت گوش دادن 

و    05-00آیات 14و مزمور 34آیه  03و تثنیه فصل   1آیه  1آموزش و پرسش سواالتی که مربوط به قوه ادراک است تمرین و توسعه دهید . تثنیه فصل  

رابخوانید. 0آیه  01و امثال فصل  37- 0آیات 4امثال فصل 

09آیه  0یعقوب فصل   
 هر کس باید در گوش دادن سریع

و آرام وآهسته در خشم و صحبت 

 کردن باشد.

10 موضوع آیه حفظی



25 

عیسی  میخواهد شما دوست 
 خوبی باشید.

 
پطرس سه چرخه سواری را  

دوست دارد. تقریبا هر روز سه 
 چرخه سواری میکند.

 
وقتی یوشع می آید که بازی کند 
پطرس سه چرخه خود را به او 

 هم میدهد.
 

آیا شما وسایل خود را با  دوستان 
 و فامیل خود شریک میشوید؟

 
چه چیزهایی را میتوانی با آنها 
شریک شوی تا به  آنها نشان 
 دهی که دوست خوبی هستی؟

 9 نقاشی
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 عیسی می خواهد تو "دوست " خوبی
.باشی

عیسی می خواهد که تو چکار کنی؟   
عیسی می خواهد که تو دوست خوبی 

 باشی.

دوستان همیشه محبت دارند. آنها وقتی تو 
اشتباه میکنی و نا مهربان هستی تو را 

 میبخشند.

دوستان تو را در موقع احتیاج حمایت 
میکنند و تو روی آنها حساب می کنی. 

بهترین راه دوست بدست آوردن اینست که 
 دوست خوبی باشی .

 آیا دوستان خوبی انتخاب کرده ای؟

دقت انتخاب کنند . به با کالمی به والدین : فرزندان خود راتشویق کنید که رفتار دوستانه با دیگران داشته باشند. با همه دوستانه رفتارکنند ولی دوستانشان را 

فرزندانتان با آنان ید فرزندان خود کمک کنید که دوستان خود را انتخاب کنند ودر نظر داشته باشند آیا دوستان فرزندانتان دارای خصوصیاتی هستند که شما بخواه

اول  7آیه  01امثال    31آیه  01امثال   01آیه 0دوست باشند ؟ دوستان بد میتوانند بر خالف ارزشهایی که شما برای فرزندانتان میخواهید عمل کنند. روت فصل 

    00آیه 4یوحنا 

07آیه  07امثال فصل   

یک دوست همیشه محبت 
دارد و برادر برای روز 

 تنگی است.

9 موضوع آیه حفظی
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.عیسی میخواهد تو آرام باشی

آنا خواهر بزرگ برادر 
 کوچکترش است.

او برادرش را وقتی که خوابیده 
است بیدار نمی کند حتی وقتی که 

 دوست دارد با او بازی کند.

آنا خیلی آرام برادرش را بغل 
میکند و به آرامی با او بازی می 

 کند.

آنا وقتی با برادر کوچکترش به 
 آرامی رفتار میکند در واقع

 عیسی راخدمت میکند.
 آیا تو خواهر یا برادر داری؟

آیا با آنها به آرامی رفتار  
 میکنی؟

 8 نقاشی
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عیسی می خواهد تو آرام باشی.

عیسی میخواهد تو چطورباشی؟ 

عیسی با زندگی خود به شما نشان  
میدهد که چطوربا دیگران آرام    

 باشید.

جایی که میتوانید به خوبی تمرین کنید در 
خانه وبا خانواده خود به آرامی رفتار کنید. 

آرامی احتیاج به پرهیزکاری و کنترل 
 شخصی دارد.

 عیسی نمیخواهد  با برادران و خواهران
و دوستان خود بجنگی بلکه با آنها بردبار

 باشید.

رفت وآمد کنند. گاهی  تندکالمی با والدین : فرزند خود را وقتی با دیگران با بردباری رفتار میکنند تشویق کنید. خوب است که با افرادی که با محبت  و بردبارهس

 03آیه  1کولسیان  11-31آیات  00ومتی  5آیه   5متی 0آیه  05روابط بزرگترها به خاطر روابط اشتباه فرزندانشان با مشکل مواجه و یا قطع میشود .امثال فصل 

 را بخوانید. 01و05آیات  1اول پطرس  4-0آیات 3اول تسالونیکان 

 فیلیپیان فصل 4 آیھ 5
اجازه بدھید روح آرام شما بھ تمام  

نده شود. مردم شناسا
آمدن خداوند نزدیک است.

8 موضوع آیه حفظی
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عیسی میخواهد تو مهربان باشی.

راشل خیلی خوشحال شد وقتی که 
برای تولدش عروسکی دریافت 

 کرد.

او خیلی عروسکش را دوست داشت 
و متوجه شد که دبورا اسباب بازی 

و عروسک ندارد که با آن بازی 
کند. راشل  تصمیم گرفت که 

عروسک تازه اش را به دبورا 
 بدهد.

دخترها با عروسک جدید بازی 
کردند و اوقات خیلی خوبی با هم 

داشتند. دبورا برای محبتی که راشل 
به او کرده بود ار او خیلی متشکر 

 بود.

آیا شما به دیگران محبت  میکنید؟ 
 به چه صورت ؟

 7 نقاشی
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عیسی میخواهد شما با محبت باشید.

عیسی میحواهد که شما چطور باشید؟    
عیسی میخواهد شما با محبت باشید.     

اومیخواهد شما عشق خود رابه دیگران    
از طریق رفتار با محبتتان نشان دهید.  

شما میتوانید محبت خود رابه مادرتان نشان 
دهید وقتی که او شام را آماده میکند  از او 

 بپرسید: آیا میتوانم کمک کنم ؟ 

به همین شکل میتوانید با بخشش کسی که با  
شما رفتار بدی داشته محبت خود را باو نشان 

دهید.

بخشش لباس و  یلهکالمی به والدین :محبت بردبار ومهربان است و حسادت ندارد وافکار خوبی برای خدمت دیگران دارد . فرزندان خود را تشویق کنید که به وس

ی که کاری را با محبت وقتوسایل  و اسباب بازی های خود را که احتیاج ندارد به دیگران داده راه مهربا نی را یاد بگیرد.  والدین فرزندان خود را تمجید نمایید 

 را بخوانید. 4آیه  01و اول قرنتیان فصل  4- 1آیات   1و امثال فصل  33آیه  01انجام میدهند. امثال فصل 

 افسسیان فصل4  آیھ 23
با یکدیگر با محبت  ود لسوزباشید و 

ھمدیگر را ببخشید مانند خداوند  کھ در 
عیسی شما را بخشیده است.

7 موضوع آیه حفظی
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عیسی میخواهد که تو بردبار  

باشی. 

یوناتان تمام هفته منتظربود که با 

دوستانش فوتبال بازی کند. باالخره 

شنبه شد اما متاسفانه هوا بارانی 

بود، حاال یوناتان باید بیشتر صبر 

کند تا بتواند با  دوستانش فوتبال 

 بازی کند.

آیا شما تا بحال زمان زیادی برای 

 چیزی منتظر بوده اید؟

 6 نقاشی
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.عیسی می خواهد شما بردبارباشید

عیسی از شما میخواهد به چه صورت     
رفتارکنید؟ عیسی از شما میخواهد    
بردبار و با محبت باشید و حسادت    

 نورزید.

 محبت بردباراست. محبت صبر میکند
 که تو اول بازی کنی یا تو در وقت خوردن

و آشامیدن پیش گام باشی. آیا تو جای دیگری
 را که باید بردبار باشی بیاد می آوری؟ 

این مشکل است که تو بردبار باشی وقتی که در 
قلب تو حسادت وجود دارد. اگر تو بردبار وبا 

محبت هستی دوستان تو آنرا تشخیص میدهند وبا 
 تو بردبارانه و بامحبت رفتارمیکنند.

یگران در خانه و ا دکالمی با والدین: برای کودکان خودتوضیح دهیدکه چگونه و چقدر مهم است که با دیگران بردبارباشند. ما باید آموزش بگیریم اگربخواهیم ب

شخصی ( رل مدرسه وکلیسا زندگی کنیم. به فرزندان خودیاد دهیدکه بردباری را از خانه  شروع وتمرین کنند. بردباری نشانه رشد و خوددار بودن ) کنت

اول   31-33آیات  5غالطیان   7آیه  17است .مردم خودخواه و عجول معموأل راههای خود را میپسندند وخوب نیست که ما اطراف آنها باشیم .مزمور

    34آیه  3و دوم تیموتاووس فصل  04آیه  5تسالونیکان فصل 

4آیه  02اول قرنتیان فصل   

محبت بردبار است و حسادت نمی 

ورزد محبت الفزن نیست و تکبر 

 ندارد.

6 موضوع آیه حفظی
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  عیسی می خواهد شما دیگران را
  دوست داشته باشید .

دانیال و مارک دوستانی هستند که 
 عیسی رادوست دارند.

وقتی مردم می بینند دانیال و مارک  
خیلی خوب  باهم  فوتبال بازی می 
کنند  متوجه میشوند  که آ نها دنباله 

   رو مسیح هستند.

آ یا شما با دوستان خود با محبت  
بازی می کنید؟ 

آیا شما با دیگرانی که دوست شما 
نیستند طوری رفتار  میکنید که 

 عیسی از شما خواهان است؟ 

 5 نقاشی
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عیسی می خواهد شما دیگران را
دوست داشته باشید .

عیسی از توچه کاری را می خواهد انجام 
دهی؟ عیسی میخواهد تو دیگران را دوست 

داشته باشی به همان شکلی که او شما را 
 دوست دارد.

عیسی شما را بی قید و شرط دوست دارد و  
آن به این معنی است که او شما را به همین 
شکلی که هستی دوست دارد و فبول دارد. 
عیسی می خواهد که شما دیگران راهم به 
 همین شکلی که هستند دوست داشته باشید.

ر درست وقتی کا کالمی به والدین :محرک خارجی وقتی است که چیزی به کسی داده میشود تا او را به کاری که درست است تحریک کند. محرک داخلی وقتی است که

حاصل میشود بر می  خوبانجام میشود که ما با دانستن اینکه درست است آنرا انجام میدهیم خداوند ما را با تاجهای آسمانی و شادمانی که از انجام دادن کارهای 

را با هم مقایسه کنید . هدف شما اینست که فرزندان خود را از محرکهای خارجی به  01آیه  4واول یوحنا فصل   01آیه  5انگیزد. آیه های دوم قرنتیان فصل 

آیه  0اول پطرس فصل  15و 14آیات  01انگیزه های داخلی در سنهای پائین منتقل نمائید .انگیزه های داخلی عکس العمل ما به محبت خداوند است. یوحنا فصل 

   .01تا  1آیات  3و اول یوحنا فصل  33

03آیه  05یوحنا فصل   

این دستور من است که یکدیگر را 

محبت کنید به اندازه ای که من 

 شما را محبت کردم.

5 موضوع آیه حفظی
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عیسی ار تو اطاعت میخواهد.

جونا میدانست که باید از مادرش 

اطاعت کند و اطاقش را تمیز کند. 

جونا با گذاشتن وسایل خود  در جای 

مناسب بدون اینکه بد اخالقی کند کار 

 خوبی انجام داد.

مادر جونا وقتی دید کھ دخترش 
اطاعت میکند بھ خودش می بالید. 
جونا ھم خوشحال بود کھ توانستھ 

است از مادرش اطاعت کند و برای 
اولین بار ھم در دفترش ستاره داشتھ 

باشد. 
آیا شما هم از والدین خود اطاعت 

 میکنید؟

 4 نقاشی



14 

 

عیسی از تو اطاعت می خواهد.

عیسی از تو چه کاری میخواهد انجام دهی؟       
عیسی از شما میخواهد از والدین خوداطاعت 

 کنید.

اگر شما از والدین خود اطاعت کنید     
قادر خواهیدبود از مسیح هم اطاعت کنید. 

آیا وقتی والدینت از شما چیزی میخواهد
انجام میدهی؟  

آیا میدانی اگر از والدین خود و مسیح اطاعت 
 کنی میتوانی زندگی بهتری داشته باشی؟

عیسی وعده داده است که زندگی شما را بهتر
 میسازد اگر از او اطاعت نمائید.

رنگ شروع به اطاعت ی دکالمی برای والدین : برای فرزندان خود توضیح دهید که  آنها با اطاعت از شما در واقع آنها از مسیح اطاعت میکنند. اگر بچه های شما ب

دهید که رفتار خوب رت از شما بکنند یاد گرفته و به سرعت ازمسیح پیروی میکنند . یکی از ارزشهای باالی خداوند اطاعت میباشد. شما میتوانید به فرزند خود قد

که راجع به ابزار آموزش وتربیت اصولی برای کودکان است . تثنیه  70داشته باشد با این روش فرزند خود را تشویق میکنید که رفتار خوبی داشته باشد .صفحه 

 .  را بخوانید 1-0آیات  1و افسسیان  07آیه  01یوحنا فصل   31آیه  1وامثال فصل  7و 1آیات  1فصل 

31آیه  2کولسیان فصل   

 فرزندان از والدین خود اطاعت کنید

زیرا این عمل خداوند را خشنود 

 میکند.

4 موضوع آیه حفظی
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عیسی دوست شما است.

متی همیشه دوست داشت  اطراف 
مسیح باشد وقتی عیسی روی زمین 

 بود با متی دوست بود.

متی دوست داشت از مسیح اطاعت 
کند و او را شاد سازد چون او 

 دوست مسیح بود.

در کتاب مقدس عیسی گفت دوست 
او کسی است که او را اطاعت 

 میکند.

آیا شما کتاب مقدس را میخوانید؟
آیا شما دعا میکنید که مسیح را 
بیشتر و بهتر بشناسید؟ عیسی 

 میتواند بهترین دوست شما باشد.

 3 نقاشی
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عیسی دوست تو می با شد.
چه کسی بهترین دوست توست؟     

عیسی بهترین دوست توست.  او دوست کاملی است. 

 تو هرگزدوستی بهتر از عیسی نخواهی  داشت. 

عیسی گفت وقتی او را اطاعت کنی شما به او نشان   

خواهی داد دوست او هستید.

در درس بعدی  شما یاد میگیرید به چه صورت مسیح 

را اطاعت کنید به وسیله: دوست داشتن دیگران و 

صبور بودن و با محبت بودن آرام بودن و دوستانه 

رفتارکردن. به همین ترتیپ عیسی میخواهد در 

اطاعت او باشید و با دیگران گفت و شنود کنید و با 

 صداقت و شکرگزار باشید.

عیسی  مهمترین دوستی است که شما میتوانید  داشته  

باشید .

عمل کند : اگر مرا دوست دارید فرمان مرا اطاعت میکنید. به فرزندان خود یاد دهید  05آیه  04کالمی با والدین : عیسی کسی را دوست خود  میداند که طبق یوحنا فصل 

و دوستی بین داود و یوناتان را در اول  04-02آیات  05و یوحنا فصل  34آیه  01امثال فصل  31آیه  06که دوستان مسیح باشند. و اوامراو را نگهدارند.  امثال فصل 

را بخوانید.      01آیه  31و فصل   2آیه  01سموئیل فصل 

04آیه    05یوحنا فصل   

 شما دوستان من هستید وقتی که

 فرامین مرا انجام میدهید.

3 موضوع آیه حفظی
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عیسی به تو اهمیت میدهد.

پولس درباره تمام چیزاهایی که 
عیسی به او داده بود تفکر می 

 کند.

,عیسی برای پولس غذا و خانه 
و لباس و والدین پر از محبت 

 مهیا کرده بود.

عیسی به تو اهمیت میدهد، او نه 
تنهااحتیاجات تو را مهیا کرده 

است بلکه به تو آرامش میدهد و 
هدایتت میکند، محافطتت  میکند 

 وترا برکت  میدهد.

لیستی از کارها وچیزهایی که 
عیسی برای تو وخانواده ات 

 مهیا کرده است تهیه کن.

 2 نقاشی
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عیسی به تو اهمیت میدهد.

 چه کسی به تو اهمیت میدهد؟

عیسی به تو اهمیت میدهد  تمام نگرانی های خود  

رابه او بدهید زیرا او به شما اهمیت میدهد . 

 عیسی به تو اهمیت میدهد چون تو را  دوست دارد.

عیسی میخواهد توبدانی که میتوانی در دعا تمام ترسها 

و خواستها ومسائل خود را به پیش او بیا ورید 

عیسی خانه و لباس ومحل سکونت تو را فراهم میکند 

ولی او ممکن است همه خواسته های تو را به تو ندهد 

ولی همیشه احتیاجات تو رافراهم میکند .

عیسی می خواهد تو به او اعتماد داشته باشی و 

یادبگیری که به او اتکاء کنی. مسیح همیشه با توست 

وتو میتوانی همیشه با اودردعا باشی .

را بخوانید عیسی به پرندگان اهمیت میدهد پس به تو هم اهمیت میدهد. یکی از بزرگترین درسهایی که به  14-35آیات  1کالمی به والدین : متی فصل 

  33آیه  55نشان میدهد که چگونه دعا و اطمینان جای ترس را میگیرد. مزمور7-1آیات  4فرزندانتان میدهید این است که به مسیح اعتماد کنند. فیلیپیان 

را بخوانید.      01آیه  40واشعیاء فصل   1آیه 51و مزمور

7آیه   5اول پطرس : فصل   
 تمام نگرانی های خود رابه او بدهید

. 

2 موضوع آیه حفظی
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مسیح تو را دوست دارد.

سموئیل وروت دوستان خود مریم 

آوردند که مسیح  وحنا ویوحنا را

 را به بینند.

تمام بچه ها دوست داشتند با  

مسیح با شند زیرا میدانستند  که 

مسیح واقعا آنها را دوست دارد. 

مسیح به طور استثنایی اشتیاق 

 برای بچه ها دارد.

بچه ها میتوانند به مسیح  اطمینان 

کنند زیرا او آنها را دوست دارد. 

آیا میدانی مسیح تو را هم دوست 

دارد؟ عیسی در کتاب مقدس گفته 

 است  که تو را دوست میدارد.

 1 نقاشی
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 مسیح تو را دوست دارد

عیسی کیست؟ عیسی پسر خداست 
 او همزمان خدا و انسان است.  

عیسی تنها انسانی است که پسر خداست.
خدا او را به زمین فرستاد تا ما را از

گناهانمان نجات بخشد. 

چرا عیسی تو را دوست دارد؟ عیسی تو را
آفرید و تو برای او خیلی مهم هستی. 

 عیسی میخواهد که تو او را بهتر بشناسی.
او کتاب مقدس را داد تا تو او را بهتر بشناسی. 

در کتاب مقدس میخوانید که عیسی دنیا را خلق 
 کرد و همه چیز را میداند وهمه جا هست وهر 
 کاری را میتواندانجام دهد زیرا همه قدرت در 
 دست اوست.  

کتاب مقدس نامه عاشقانه اوست  که برای تو نوشته 
 است.

عیسی گفت :من راه راستی  1آیه  04کالمی به والدین :  مهمترین چیزی که میتوانید به فرزندانتان یاد بدهید درباره عیسی است. در یوحنا فصل 

10آیه  31،یوحنا  04و 01و 3و 0آیات  011مزمور ، 37و 31آیات  0وحیات هستم و هیچکس نزد پدر نمیآید مگر از طریق  من. پیدایش فصل

  1آیه  4اول یوحنا   و 11و14 آیات  4رومیان 

4:09اول یوحنا   

 او را دوست داریم زیرا ابتدا

 او ما را محبت نمود.

1 موضوع آیه حفظی
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 چرا آیه ها را حفظ کنیم؟  

    .کالم مقدس ما را به نور و راستی هدایت می کند

امثال فصل سه آ یه پنج و شش ، امثال فصل شش آیه بیست تا 

  015آیه 001بیست ودو ، یوحنا شانزده آیه سیزده ، مزمور

  .کالم مقدس آرامش می بخشد

خداوند کالم  خود کتاب مقدس و روح القدس را برای تشویق ما داد.       

 1آیات  09،  مزمور  22آیه  06،  یوحنا  36و 01و 06آیات  04یوحنا 

 5تا  2آیات  0،  دوم قرنتیان 4آیه 05،  رومیان فصل  04تا

      . کالم مقدس ما را مجهز به اطاعت میکند

آیه   6، افسسیان فصل  1آیه  05،  یوحنا فصل  05آیه 04یوحنا فصل     

33آیه  0،  اول پطرس 31آیه  2،  کولسیان فصل0

      . کالم مقدس رشد روحانی را فراهم میکند

تا  01آیات  2، کولسیان  01آیه  2، دوم پطرس  3آیه  3اول پطرس     

آیه  2،  دوم قرنتیان  3و0آیات  03،   رومیان  32آیه  4،  افسسیان  06

01

      .کالم مقدس بر علیه گناه و وسوسه  به ما قدرت میبخشد

،  00تا 0آیات  4،  متی  20آیه  21،  مزمور 00آیه   009مزمور  

،   03آیه 4،  عبرانیان    01آیه  6،   افسسیان  02آیه  01اول قرنتیان 

 9آیه  0اول یوحنا 

       کالم مقدس به ما موفقیت شخصی و روحانی میدهد

2-3آیات  0، مزمور  1آیه  0یوشع    

       حفظ کالم مقدس ما را برای خدمت وشریک شدن کالم با

،  اول   4آیه  41دیگران آماده می سازد .    مزمور 

07و 01آیات  1،    دوم تیموتاوس  05آیه  1پطرس 

 چگونه آیه ها را حفظ کنیم

  بیشتر کودکان کمتر دقت می کنند. توجه کودک خود را

به موضوعی جدید جلب نمایید.

  معنی کامل .. مطمئن باشید فرزند شما می تواند به

آسانی معنای آیه را بیان کند.

  تکرار ..به کودک خود کمک نمایید که هرروزه قسمتی

از آیه را حفظ نماید با تکرار ساده که اثر زیادی در حفظ 

کردن دارد 

  موزیک ..هر آیه را با آهنگی مشابه )حتی آهنگی که

ساخته خود شماست ( همراه حرکات دست به یادگیری 

کمک میکند.

  عالمتهای دوگانه ..ترکیب دید و صدا ) یا کالم  یا

آهنگ ( ...کمک به رشد حافظه برای حفظ کردن می 

نماید.

  یادگیری از طریق عمل کردن ..از طریق بکاربردن کالم

در عمل نه فقط کالم راخواندن. برای مثال ... با شوخی 

و تاتر بازیکردن  و بازی های مختلف میتوانید تمرین 

 کنید.

  به شکل عادت ...عملی که هر روز انجام دهید عادت

میگوید :  0آیه  001روزانه شما میشود. در مزمور

.کالم توگنجینه قلب من است که به ضد تو گناه نکنم
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 نکاتی به والدین

    New American Standardآیه های کتاب مقدس از -0 

استفاده شده است

آیه هر درس را حفظ کنید . قسمت اصلی هر آیه برای -3

حفظ کردن می با شد .

 آیات کالم مقدس

خوا هشمند است که در ضمن هفته برای تکرار -0

درس و آ یه  برای فرزندان خود زمان بگذارید .

صفحه رنگ و داستان به طوری طرح شده است که -3

درس مربوطه را تقویت میکند.

اطالعا ت بیشتری به والدین -کالمی به والدین   -1

.میدهد  که چگونه با فرزندان خود شریک شوند

 درس و داستان
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1مروری برخدمات گروه 

احترام به  تثلیث : خدای پدر خدای پسر و خدای روح القدس  است  و    3دکتر جیمز ولز است. هدف خدمات گروه  3موسس خدمات گروه 

 هم چنین تصویر سرباز ورزشکار و کشاورز است و نشاندهنده سه بخش کودکان مکتشف و کودکان کاوشگر و جستجوگران.

را تهیه نموده تا کودکان صفات و خصوصیات خدای پدر و خدای پسر عیسی مسیح را درک کنند. کودکان مکتشف  3خدمات گروه  

هدایت نماید. این آیات بر خصوصیات  7تا  1آیات  2تیموتاوس فصل  2را تهیه  نموده است تا  کودکان شما را به  کودکان کاوشگر 

سرباز و ورزشکار و کشاورز تاکید میکند. سرباز نشاندهنده وفاداری و سرسپردگی به مقامات مافوق خود است.  خصوصیات یک 

ورزشکار مسولیت  پذیری و دسترس پذیری و آمادگی و افکار متمرکز است. کشاورز  نشانه  سخت کار وعمل  کننده و موثر و برداشت 

عمیقا خوصوصیات سرباز و ورزشکار و کشاورز را  جستجوگرانکننده محصول و وابسته به خدا بودن است. بر این اساس راهنمای  

 بررسی میکند تا شاگردان با قدرت در عیسی مسیح بسازد.

طوری طرح شده است  تا ارزشهای کتاب مقدس را به فرزندان شما بیاموزد و با حفظ کردن آیات کالم  3هر یک از دروس خدمات گروه 

 خدا شخصیت آنان را بسازد.

 این مطالب وسایل مفیدی برای آموزش و شاگرد سازی فرزندان شما در کالم خدا است.

 این راهنماها طراحی شده است تا خانواده ها و کلیساها و مدارس خانگی و مدارس مسیحی از آن استفاده نمایند.

به سه قسمت زیر تقسیم شده است: 2گزوه 

ساله میباشد که به طوری طرح ریزی شده به کودکان کمک میکند که به صفات و شخصیت 1دوره   –کودکان مکتشف  -0.

وتوانایی های خدای پدر وپسرش عیسی مسیح بهترپی ببرند.

یک ورزشکار –دوره کودکان محقق سه ساله  میباشد . و با دقت بیشتر برروی توانایی های یک سرباز  –کودکان کاوشگر  -1

می باشد.  2-1آیات  1تیموتاووس فصل  1و یک کشاورز بر مبنای 

ساله طراحی شده است که به  فرزندان شما  کمک  کند که ویژگی یک سرباز 3این راهنما برای یک دوره  –جستجوگران  -3

و یک ورزشکار و یک کشاورز را برای کارهای خداوند در عمل استفاده کنند.



 4 

طریق تماس با ما 

Children’s Ministry Publishing 
www.childrenministries.org 
jim@childrenministies.org 



 3 

 فهرست
مطالب

صفخه عنوان آیه درس
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06  مسیح می خواهد تو دیگران را دوست داشته باشی 03آیه  05یوحنا   5

01 مسیح می خواهد تو صبور باش 4آیه  02اول قرنتیا ن     6

31  مسیح می خواهد تو مهربان باشی  23آیه  4افسسیان     1

 33 مسیح می خواهد تو آرام باشی   5آیه  4فیلیپیان    1

 34  مسیح می خواهد تو دوستانه با شی  01آیه  01امثال    9

36 مسیح میخواهد توگوش دهی   09آیه   0یعقوب          01

31 مسیح می خواهد تو درست کا ر باشی  9آیه  2کولسیان    00

21 مسیح می خواهد توبر کت خود را با دیگران شریک شویی  06آیه  02عبرانیا ن     03

23 مسیح میخواهد تو شکرگزار باشی  0آیه  001مزمور    02

24 مسیح پسر خداست   20آیه   31یوحنا    04

26  مسیح تنها راه بسوی خدا  6آیه   04یوحنا   05

21 عیسی می خواهد گناهانت رابه او بگویی  9آیه  0اول یوحنا    06

41  مسیح میخواهد به او ایمان آوری   06آیه  2یوحنا   01

43 مسیح همه فدرت را داراست  06آیه  0کولسیان    01

 44 مسیح میخواهد به او اعتماد کنی   5آیه  2امثال    09

46  مسیح می خواهد تو نترسی  2آیه  56مزمور    31

41  مسیح به تو قدرت میدهد   02آیه  4فیلیپیان   30

   51  مسیح هر کاری را میتواند انجام دهد   01آیه  23ارمیا    33

 53 مسیح شبان نیکوست 00آیه 01یوحنا      32

 54  را یاد بگیرید 32مزمور    0آیه  32مزمور  34

56  را یاد بگیرید 32مزمور   3آیه  32مزمور   35

51  را یاد بگیرید 32مزمور   2آیه 32مزمور   36

61  را یاد بگیرید 32مزمور   آیه  32مزمور    31

63  را یاد بگیرید 32مزمور   5آیه  32مزمور   31

یادگیری راجع به مسیح
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