اصول و وسائل تربیتی کودک
 – 1در خاطر داشته باشید که تنبیه کردن و تربیت کردن با هم متفاوت است .این باعث می شود که دید روحانی خدایی مناسبی داشته باشید .تنبیه کردن یعنی
تصفیه حساب کردن در حالتیکه تربیت کردن باعث اصالحات بسیاری می شود و شخصیت بچه را باال می برد  .عبرانیان 11آیه 11را بخوانید.
 –1یک 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 کار
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 اﺧﻼﻗﯽ 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.
پ  :از ﮐودک ﺑﭘرﺳﯾد " ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ در ﻣورد ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده ای داری؟ "
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﮐودک ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺧود ﭘﯽ ﺑﺑرد .ﺑﮫ ﮐودک اﺟﺎزه ﺑدھﯾد اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر اﺷﺗﺑﺎھش ﻣﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾد و آن ﮔﻧﺎه را ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
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 ﮐﺎﻣﻼ روح ﺗوﺑﮫ را ﻧﺷﺎن دھد .و
اﮔر ﻧﺧواھد ﺗوﺑﮫ ﮐﻧد ﺗرﺑﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺎﯾد ﺑراﯾش در ﻧظر ﮔرﻓت.
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چطور بچه ها را به مسیح هدایت کنیم
آﯾﺎت

ارائه حقایق اساسی نجات

یوحنا  3آیه 11

خدا شما را دوست دارد.

رومیان  3آیه 13
 1قرنتیان  15آیه 3

شما گناه کرده اید (کارهای خطا کرده اید).
عیسی برای گناهان شما مرد.

اول یوحنا  1آیه 9
یوحنا  1آیه 11
رومیان  1آیه 13

به خداوند بگوئید که از گناهان خود پشیمان هستید و نمیخواهید گناه کنید.
از عیسی مسیح بخواهید که خداوند ونجات دهنده شما باشد.
وقتی ایمان آورید حیات جاودانی را بدست خواهید آورد و جزو خانواده خداوند خواهید
شد.

ﮐﻼﻣﯽ 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  3آﯾﮫ 5و ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  12آﯾﮫ  15را ﺑﺧواﻧﯾد  .ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻧﺟﺎت را ﻣﯾدھد  .ﯾوﺣﻧﺎ  1آﯾﮫ  11و ﯾوﺣﻧﺎ  12آﯾﺎت 12-12و اول ﯾوﺣﻧﺎ 5
آﯾﮫ 13را 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 ﮐﻼم ﻣﻘدس و رﻓﺗن ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﺷوﯾق
ﮐﻧﯾد.
ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑرای ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ www.childrenministries.org :
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 ﺑﺎﻻ 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 ﮐﻼس
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 ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺟﺎت او را ﺛﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ راﻗﺑول ﮐرده در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻼس 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.
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ضمیمه
69

نقاشی

30

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.
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30

آیه حفظی

موضوع
یوحنا فصل  01آیه 4

یوحنا  01آیه 4
وقتی که گوسفندان خود را بیرون برد ،
پیش روی ایشان می خرامد و گوسفندان به
دنبال او میروند زیرا آواز او را می
شناسند.

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.
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کالمی برای والدین  :چه راهی را شما در زندگی دنبال میکنید؟ عیسی ما را خوانده است که در راههای عدالت او راه رویم  .لوقا فصل01آیه 01میگوید :هیچ
خدمتکاری نمی تواند دو آقا داشته باشد ......شما نمی توانید هم خدا و هم مادیات را دنبال کنید .ما باید کتاب مقدس را بخوانیم و در تمام مراحل زندگی خداوند را
دنبال کنیم.

مزمور  31آیه 1

نقاشی

29

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.
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29

آیه حفظی

موضوع
مزمور  31آیه1

مزمور  32آیه 6
هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم
در پی من خواهد بود و در خانه خداوند
تا ابد االباد ساکن خواهم بود.

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 !

کالمی برای والدین  :عیسی شبان نیکوی ما اگر تو مسیحی باشی همیشه مواظب توست .به کودک خود کمک کنید که به عیسی اعتماد کند تا خوبی و عشق
ومحبت عیسی را تجربه کند .با یادداشت جواب دعاهای خود به او اجازه می دهید که ببیند که خداوند مهیا کننده زندگی شما می باشد  .مزمور 01آیه 00
مزمور 44آیه  00یوحنا فصل  01آیات 00-01
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نقاشی

28

مزمور  31آیه 5
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؟
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28

آیه حفظی

موضوع
مزمور  31آیه 5

مزمور  32آیه 5
سفره ای برای من پیش دشمنانم آماده
کرده ای  ،سر مرا با روغن تدهین
کرده ای و کاسه ام لبریز شده است.

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.
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کالمی 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 القدس است که آرامش
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 برای گوسفندانش مهیا
می کند .مزمور  011آیات  5-0امثال  01آیه  7افسسیان  1آیات  31- 07را بخوانید.

نقاشی

27

مزمور  31آیه 4
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.
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آیه حفظی

موضوع
مزمور  31آیه 4

مزمئر  32آیه 4
حتی اگر از دره تاریک مرگ بگذرم ترسی
از شیطان ندارم چون تو با من هستی  ،عصا
و چوبدستی تو مرا تسلی خواهد بخشید.

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.
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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 وسیله
چوبدستی از حیوانات وحشی حفاظت می کند  .عصا برای نزدیک آوردن گوسفندان استفاده میشود .عصا وسیله ای آرام بخش است و همینطور برای
راهنمایی گوسفندان استفاده می شود .مزمور  51آیات 4- 1اشعیا  40آیه  01اول قرنتیان  05آیات  57- 50دوم قرنتیان  0آیات 5- 1را بخوانید.

مزمور  31آیه 1

نقاشی

26

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.
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آیه حفظی

موضوع
مزمور  31آیه 1

مزمور  32آیه 2
او جان مرا بر میگرداند و بخاطر
نام خود مرا به راههای عدالت خود
هدایتم میکند.

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.
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کالمی 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 است که ما را به راه
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 شما مسئولیت دارید
فرزندان خود را به طرف خدا هدایت کنید و دوستان خوبی برای فرزندان خود انتخاب کنید که آنها را در نگهداشتن راه راستی کمک کنند .مزمور  13آیه4
مزمور 001آیه  015امثال 1آیات 1-5متی  5آیه 1را بخوانید.

مزمور  31آیه 3

نقاشی

25

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.
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آیه حفظی

موضوع
مزمور  31آیه 3

مزمور  32آیه 3
او مرا در مرتع های سبز میخواباند
و نزد آبهای آرام هدایتم میکند.

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.
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ﮐﻼﻣﯽ 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 ﮐﻼم 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  4آﯾﺎت  00ﺗﺎ  01و 01اول ﺗﯾﻣوﺗﺎوس  1آﯾﺎت  1ﺗﺎ 4
ﻋﺑراﻧﯾﺎن  01آﯾﮫ ۶

نقاشی

24

مزمور  31آیه 0
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
ﮐﻼم ﻣﻘدس ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯽ.
ﺷﺑﺎن ﺧوب ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻣﺎم
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗو را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑدﻧﺑﺎل او ﻣﯾروی ﻓراھم
ﻣﯾﮑﻧد.
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24

آیه حفظی

موضوع
مزمور  31آیه 0

مزمور  32آیه 0
خداوند شبان من است  ،من
محتاج به هیج چیز نیستم.

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.
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کالمی با والدین  :گوسفندان بدون شبان بی پناه هستند .ما محتاج به خداوندی که احتیاجات ما را فراهم میکند هستیم .در کتاب مقدس در انجیل متی فصل  1آیات
 14- 35وقتی 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 کند  .عیسی از پرندگان
نگهداری می کند پس او از ما هم نگهداری می کند  .یوحنا  01آیات 05- 0و اول تیموتاووس 1آیات 2- 1را بخوانید.

نقاشی
عیسی شبان نیکوست.

23

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.
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آیه حفظی

موضوع
عیسی شبان نیکوست.

یوحنا  01آیه 00
من شبان نیکو هستم  ،شبان
نیکو جانش را در راه
گوسفندانش می گذارد.

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

52

ﮐﻼﻣﯽ 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 ﺑﺎﻻی ﺻﻠﯾب ﻣرد ورﺳﺗﺎﺧﯾز ﮐرد او اﺣﺗﯾﺎ ج اﺻﻠﯽ ﻣﺎ را درﯾﺎﻓت وﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را ﺑرای
.
ﻣن وﺷﻣﺎ ﻓراھم ﮐرد .ﻣﺎرک  01آﯾﮫ 45ﯾوﺣﻧﺎ  01آﯾﺎت00 - 01ﯾوﺣﻧﺎ  05آﯾﮫ 01را ﺑﺧواﻧﯾد.

نقاشی

22

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.
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22

موضوع

آیه حفظی

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.

ارمیا  23آیه 01
آه خداوند خدا ! تو با قدرت خود آسماننها
و زمین را آفریدی و هیج جیز برای تو کار
مشکلی نیست.

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
مریضان را شفا داد .هیچ چیز برای اومشکل

نیست.
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کالمی 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 بوسیله او به طور
کامل در کار هستند .بدنهای ما با تمام پیچیدگی آن وشگفتیهای آن نمونه ای از قدرت مسیح است .ایمانداران وقتی به بهشت میروند بدنهای جالل یافته و
کا مال روحانی پیدا می کنند و این بدنهای جالل یافته سختی را تجربه نمی کنند .پیدایش  0و مزمور  011آیه  04متی  04آیات  11-35و متی 30آیه
 04و مرقس  1آیات 44-40و لوقا  04آیه  37کولسیان  0آیات 07- 01و  0قرنتیان  05آیات 44-41

نقاشی

21

ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗدرت ﻣﯾﺑﺧﺷد.
ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭘدرش ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن
ﻓﺻل  4آﯾﮫ  13را ﺗوﺻﯾﺢ
داد ﺑﺎ دﻗت ﺑﮫ آن ﮔوش داد .ﭘدرش
ﮔﻔت  :ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗدرت اﻧﺟﺎم
"
اوﻗدرت
ﮐﺎرھﺎی درﺳت را ﻣﯾدھد.
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.
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آیه حفظی

موضوع
عیسی به تو قوت می بخشد.

فیلیپیان  4آیه 02
من قدرت انجام هر کاری را در
مسیح دارم که به من قدرت
میبخشد.

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.
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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 .دعای هر روزه با
کودکتان 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 کالم مقدس خداوند و از
طریق روح القدس میگیرد .اشعیا  41آیات 10 -31اشعیا  40آیه  01یوحنا  04آیات 07- 01و 34یوحنا  05آیات  5- 4و 3 7قرنتیان  1آیه 5افسسیان
 1آیات 30- 04

نقاشی

20

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.
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20
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موضوع
عیسی از تو چه می خواهد که انجام دهی ؟

مزمور  56آیه 2
وقتی من ترسان هستم اعتمادم بر
توست.

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.
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ﮐﻼﻣﯽ 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  004آﯾﮫ  1ﻣﯽ ﮔوﯾد  :ﺧداوﻧد ﺑﺎ ﻣن اﺳت ﭼرا ﺑﺗرﺳم ﮐﮫ اﻧﺳﺎ ن ﺑﺎ ﻣن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ؟ ﮐﻼم ﺧداوﻧد را اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در ﻣوﻗﻊ ﺗرس و
ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد .ﻣزﻣور  14آﯾﮫ 4و اﻣﺛﺎل  1آﯾﺎت 5-1و اﺷﻌﯾﺎ  03آﯾﮫ  3اول ﯾوﺣﻧﺎ  4آﯾﺎت  04 – 4را ﺑﺧواﻧﯾد.

نقاشی

19

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 مسًله 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.
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موضوع
عیسی میخواهد که به او اعتماد کنید

اﻣﺜﺎل  2آﯾﮫ 5
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ ﺑر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪه و ﺑﮫ ﻓﮭﻢ
ﺧﻮد ﺗﮑﯿﮫ ﻣﮑﻦ.

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.
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کالمی به والدین  :هر چه بیشتر عیسی را بشناسیم آسانتر به او ایمان می آوریم .امثال  01آیه 31کسی که به کالم توجه کند (زمان) خوبی را بدست
میآورد و مبارک است کسی که اعتمادش بر خداوند است .زمانی را برای خواندن کالم و دعا برای فرزندانتان بگذارید .جواب دعاها و نمونه ها یی که
دارید و چگونه به او اعتماد دارید را با فرزند خود شریک شوید .مزمور 17آیات  5-1اشعیا  31آیات  4-1ارمیا  07آیات 4-7رومیان  4آیه 10

نقاشی

18

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.
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موضوع
تمام قدرت در دست مسیح

کولسیان  0آیه 06
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.

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.
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کالمی برای والدین :به فرزندان خود یاد دهید که عیسی بر هر چیزی قدرت دارد برای همین همه کاری را میتواند انجام دهد .ما قدرت مافوق تصور او را در موقع
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 او به خانواده
خداوند آرامش میدهد و آنان را تشویق میکند .اول تواریخ  31آیات  03-00مرقس  4آیه  11یوحنا  0آیات  1-0دوم قرنتیان  5آیه  05واول پطرس  0آیات .5-1

عیسی میخواهد که تو به او ایمان
داشته باشی.

نقاشی

17

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.
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موضوع
عیسی میخواهد شما به او ایمان آورید.

یوحنا فصل  2آیه 06
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.

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
دست نمیدهی .یوحنا  12آیه  19می گوید پدرمن که
از همه بزرگتر است آنها را به من داده است و
هیچکس نمی تواند آنها را از دست پدر برباید.
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کالمی برای والدین  :ایمان به مسیح را خدا به فرزند تو میدهد .تشخیص بدهید که آیافرزند شما آماده است که ایمان آورده وعیسی رابه عنوان نجات دهنده اش بشناسد
و مسیحی بشود .اگر فرزند شما آماده است که پله های نجات را به پیماید در فهرست قسمت " چطور فرزندت رابه مسیح هدایت کنی" را بخوان و تشریح کن که به
چه صورت ما در نجاتمان اطمینان داریم  .یوحنا  0آیه  03یوحنا  01آیات 31- 37و رومیان  4آیات  11- 15و افسسیان  3آیات  1- 4و اول یوحنا فصل  5آیه 01
را بخوانید.

نقاشی

16

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.
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موضوع
عیسی می خواهد شما به گناهان خود
اقرار کنید.

اول یوحنا فصل  0آیه 9
اگر به گناهان خود اعتراف کنیم
او وفادار و عادل است و گناهان
شما را می بخشد.

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.
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کالمی به والدین  " :رومیان  1آیه  31همه 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
زندگی 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 بطلبند .صفحه  70را نگاه
کنید برای راهنمایی زمانی که یک فرزند گناه می کند .امثال 34آیه 01ما گناهی را که اقرار کرده ایم نباید تکرار کنیم رومیان فصل  1آیه  31و رومیان  1آیه 31
اول یوحنا فصل  0آیات  01-4و مزمور  50آیات  5- 3و مزمور  011آیات  03-00را بخوانید.

نقاشی

15

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.
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موضوع
عیسی تنها راه به سوی خداست.

یوحنا فصل  04آیه 6
عیسی به او گفت  :من تنها راه و
راستی و حیات هستم هیج کس به جز
از طریق من به پدر نپمی رسد.

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.

36

کالمی با والدین  :برای فرزندان خود توضیح دهید گاهی مردم با تکیه به کارهای خوب خود می خواهند به خدا برسند  .در هر صورت در کتاب مقدس می گوید خدا
پسر خود عیسی را آماده کرد که تنها راه به سوی او باشد .افسسیان  3آیات  4و 1می گوید  :ما تنها بوسیله فیض از راه ایمان نجات پیدا میکنیم .و این در اثر
کارهای ما نیست بلکه هدیه خداست .پس ما به خود و کارهای خود مغرور نباشیم  .اعمال فصل  4آیه  03متی  0آیه  30اول تیموتاووس فصل 3آیات 1-5یوحنا
فصل  31آیه 10

نقاشی

14

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.
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موضوع
عیسی پسر خداست.

یوحنا فصل  31آیه 20
عیسی مسیح پسر خدا است و با
ایمان به او حیات جاودان مییابید.

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
ﺗواﻧﯾد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.
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
در ﺑﮭﺷت زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎراه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧداﺳت اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻣﺎن
آورﯾد .ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮔﻧﯾد.

34

ﮐﻼﻣﯽ ﺑرای واﻟدﯾن  :ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺻد در ﺻد ﺧدا و ﺻد در ﺻد اﻧﺳﺎن اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت 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  3آﯾﮫ 53ﯾوﺣﻧﺎ  0آﯾﺎت  03و 04ﯾوﺣﻧﺎ  04آﯾﮫ  1و اﻋﻣﺎل  4آﯾﮫ 03
روﻣﯾﺎن  5آﯾﮫ  4اول ﯾوﺣﻧﺎ ﻓﺻل 4آﯾﺎت 1-01

نقاشی

13

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.
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موضوع
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﺧواھد ﺗو ﺷﮑر ﮔزار ﺑﺎﺷﯽ.

مرمور  001آیه 0
از خداوند شکرگزاری کن .او
خوب و عشق و محبتش جاودانی
است.

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.
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کالمی با والدین  :به فرزند خود آ موزش دهید که از خوبی مسیح همیشه شکرگزاری کنند  .کولسیان  1آیه  07به ما می گوید که هر چه می کنید در عمل و در
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 یادگیری کنند  .اول
قرنتیان  01آیه  11اول قرنتیان  4آیه  7کولسیان  1آیات  07-05اول تسالونیکان  5آیه  04افسسیان  5آیات 30-04

نقاشی
عیسی می خواهد تو با دیگران
سهیم شوی

12

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؟
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عبرانیان  02آیه 06
فراموش نکنید که کارهای خوب
انجام دهید و برکت خود را با
دیگران شریک شوید .با انجام این
کارها خداوند را خشنود میکنید.

موضوع
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.

30

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 و سهیم شدن
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 تا تمرین کند و
شادی آنرا تجربه کند .متی  35آیات  41- 15به یاد ما میامورد چه شکلی ما با دیگران رفتار می کنیم هما نطوری است که ما با خداوند رفتار می کنیم .دوم قرنتیان
 1آیات  4-1اول تیموتاووس  1آیات  01-04عبرانیان  01آیات 35-34

نقاشی

11

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؟
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موضوع
عیسی می خواهد که شما صادق باشید.

کولسیان فصل  2آیه 9
به همدیگر دروع نگویید از زمانی
که من قدیمی را با کارهای شیطانی
کنار گذاشته اید.

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.

کالمی به والدین  :امثال فصل آیه 33می گوید  :لبهای دروغگودر مقا بل خداوند کثیف است .اما کسانی که با ایمان عمل می کنند خوشی خداوند در آنها می
باشد .شما باید به فرزندان خود بیاموزید که شجاعانه حقیقت را بگویند و نترسند حتی اگرگفتن حقیقت آنها را در مشکل بیاندازد .با پافشاری فرزند خود را
تصحیح کنید و ملزم سازید که راستی را پیشه خود سازند  .مزمور  41آیه  00مزمور 05آیات 3-0امثال  03آیه  01افسسیان  4آیه 35

28

نقاشی

10

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 ﻣﻌﻣوﻻ 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.

27

10

آیه حفظی

موضوع
عیسی میخواهد که تو گوش بدهی.

یعقوب فصل  0آیه 09
هر کس باید در گوش دادن سریع
و آرام وآهسته در خشم و صحبت
کردن باشد.

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.

26

کالمی به والدین  :به فرزندان خود مهارتهای گوش دادن را بیاموزید که بدانند که با عمل گوش دادن جواب مناسبی به خداوند ودوستان و همکاران خود داده
اند  .برای یادگیری اطاعت کردن اولین قدم گوش دادن است .فرزندان خود را تشویق به پاسخ سریع به راه خداوند نمایید .مهارت گوش دادن را بوسیله
آموزش و پرسش سواالتی که مربوط به قوه ادراک است تمرین و توسعه دهید  .تثنیه فصل  1آیه  1و تثنیه فصل  03آیه  34و مزمور 14آیات 05-00و
امثال فصل  4آیات 37- 0و امثال فصل  01آیه  0رابخوانید.

نقاشی

9

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؟

25

9

آیه حفظی

موضوع
عیسی می خواهد تو "دوست " خوبی
باشی.

امثال فصل  07آیه 07
یک دوست همیشه محبت
دارد و برادر برای روز
تنگی است.

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؟

کالمی به والدین  :فرزندان خود راتشویق کنید که رفتار دوستانه با دیگران داشته باشند .با همه دوستانه رفتارکنند ولی دوستانشان را با دقت انتخاب کنند  .به
فرزندان خود کمک کنید که دوستان خود را انتخاب کنند ودر نظر داشته باشند آیا دوستان فرزندانتان دارای خصوصیاتی هستند که شما بخواهید فرزندانتان با آنان
دوست باشند ؟ دوستان بد میتوانند بر خالف ارزشهایی که شما برای فرزندانتان میخواهید عمل کنند .روت فصل  0آیه 01امثال 01آیه  31امثال 01آیه  7اول
یوحنا  4آیه00
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نقاشی

8

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؟

23

8

آیه حفظی

موضوع
عیسی می خواهد تو آرام باشی.
عیسی میخواهد تو چطورباشی؟

ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ﻓﺼﻞ  4آﯾﮫ 5
اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ روح آرام ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳا ﻨﺪه ﺷﻮد.
آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

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.

22

کالمی با والدین  :فرزند خود را وقتی با دیگران با بردباری رفتار میکنند تشویق کنید .خوب است که با افرادی که با محبت و بردبارهستند رفت وآمد کنند .گاهی
روابط بزرگترها به خاطر روابط اشتباه فرزندانشان با مشکل مواجه و یا قطع میشود .امثال فصل  05آیه  0متی 5آیه  5ومتی  00آیات  11-31کولسیان  1آیه 03
اول تسالونیکان  3آیات 4-0اول پطرس  1آیات 05و 01را بخوانید.

نقاشی

7

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 ؟

21

7

آیه حفظی

موضوع
عیسی میخواهد شما با محبت باشید.

اﻓﺴﺴﯿﺎن ﻓﺼﻞ 4آﯾﮫ 23
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ود ﻟﺴﻮزﺑﺎﺷﯿﺪ و
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﮫ در
ﻋﯿﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

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.

کالمی به والدین :محبت بردبار ومهربان است و حسادت ندارد وافکار خوبی برای خدمت دیگران دارد  .فرزندان خود را تشویق کنید که به وسیله بخشش لباس و
وسایل و اسباب بازی های خود را که احتیاج ندارد به دیگران داده راه مهربا نی را یاد بگیرد .والدین فرزندان خود را تمجید نمایید وقتی که کاری را با محبت
انجام میدهند .امثال فصل  01آیه  33و امثال فصل  1آیات  4- 1و اول قرنتیان فصل  01آیه  4را بخوانید.
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نقاشی

6

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؟

19

6

آیه حفظی

موضوع
عیسی می خواهد شما

اول قرنتیان فصل  02آیه 4
محبت بردبار است و حسادت نمی
ورزد محبت الفزن نیست و تکبر
ندارد.

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.

18

کالمی با والدین :برای کودکان خودتوضیح دهیدکه چگونه و چقدر مهم است که با دیگران بردبارباشند .ما باید آموزش بگیریم اگربخواهیم با دیگران در خانه و
مدرسه وکلیسا زندگی کنیم .به فرزندان خودیاد دهیدکه بردباری را از خانه شروع وتمرین کنند .بردباری نشانه رشد و خوددار بودن ( کنترل شخصی )
است .مردم خودخواه و عجول معموأل راههای خود را میپسندند وخوب نیست که ما اطراف آنها باشیم .مزمور 17آیه  7غالطیان  5آیات  31-33اول
تسالونیکان فصل  5آیه  04و دوم تیموتاووس فصل  3آیه34

نقاشی

5

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؟

17

5

آیه حفظی

یوحنا فصل  05آیه 03
این دستور من است که یکدیگر را
محبت کنید به اندازه ای که من
شما را محبت کردم.

موضوع
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.

16

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 کار درست وقتی
انجام میشود که ما با دانستن اینکه درست است آنرا انجام میدهیم خداوند ما را با تاجهای آسمانی و شادمانی که از انجام دادن کارهای خوب حاصل میشود بر می
انگیزد .آیه های دوم قرنتیان فصل  5آیه  01واول یوحنا فصل  4آیه  01را با هم مقایسه کنید  .هدف شما اینست که فرزندان خود را از محرکهای خارجی به
انگیزه های داخلی در سنهای پائین منتقل نمائید .انگیزه های داخلی عکس العمل ما به محبت خداوند است .یوحنا فصل  01آیات  14و 15اول پطرس فصل  0آیه
 33و اول یوحنا فصل  3آیات  1تا .01

نقاشی

4

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؟

15

4

آیه حفظی

موضوع
عیسی از تو اطاعت می خواهد.

کولسیان فصل  2آیه 31
فرزندان از والدین خود اطاعت کنید
زیرا این عمل خداوند را خشنود
میکند.

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.

14

کالمی برای والدین  :برای فرزندان خود توضیح دهید که آنها با اطاعت از شما در واقع آنها از مسیح اطاعت میکنند .اگر بچه های شما بی درنگ شروع به اطاعت
از شما بکنند یاد گرفته و به سرعت ازمسیح پیروی میکنند  .یکی از ارزشهای باالی خداوند اطاعت میباشد .شما میتوانید به فرزند خود قدرت دهید که رفتار خوب
داشته باشد با این روش فرزند خود را تشویق میکنید که رفتار خوبی داشته باشد .صفحه  70که راجع به ابزار آموزش وتربیت اصولی برای کودکان است  .تثنیه
فصل  1آیات  1و 7وامثال فصل 1آیه  31یوحنا فصل  01آیه  07و افسسیان  1آیات  1-0را بخوانید.

نقاشی

3

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.
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3

آیه حفظی

موضوع
عیسی دوست تو می با شد.

یوحنا فصل  05آیه 04
شما دوستان من هستید وقتی که
فرامین مرا انجام میدهید.

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 .
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کالمی با والدین  :عیسی کسی را دوست خود میداند که طبق یوحنا فصل  04آیه  05عمل کند  :اگر مرا دوست دارید فرمان مرا اطاعت میکنید .به فرزندان خود یاد دهید
که دوستان مسیح باشند .و اوامراو را نگهدارند .امثال فصل  06آیه  31امثال فصل  01آیه  34و یوحنا فصل  05آیات  04-02و دوستی بین داود و یوناتان را در اول
سموئیل فصل  01آیه  2و فصل  31آیه  01را بخوانید.

عیسی به تو اهمیت میدهد.

نقاشی

2

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.
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2

آیه حفظی

موضوع
عیسی به تو اهمیت میدهد.

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

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 .
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کالمی به والدین  :متی فصل  1آیات  14-35را بخوانید عیسی به پرندگان اهمیت میدهد پس به تو هم اهمیت میدهد .یکی از بزرگترین درسهایی که به
فرزندانتان میدهید این است که به مسیح اعتماد کنند .فیلیپیان  4آیات 7-1نشان میدهد که چگونه دعا و اطمینان جای ترس را میگیرد .مزمور 55آیه 33
و مزمور 51آیه 1واشعیاء فصل  40آیه  01را بخوانید.

نقاشی

1

مسیح تو را دوست دارد.
سموئیل وروت دوستان خود مریم
وحنا ویوحنا را آوردند که مسیح
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.
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1

آیه حفظی

موضوع
مسیح تو را دوست دارد

اول یوحنا 4:09
او را دوست داریم زیرا ابتدا
او ما را محبت نمود.

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.
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کالمی به والدین  :مهمترین چیزی که میتوانید به فرزندانتان یاد بدهید درباره عیسی است .در یوحنا فصل  04آیه  1عیسی گفت :من راه راستی
وحیات هستم و هیچکس نزد پدر نمیآید مگر از طریق من .پیدایش فصل 0آیات  31و ، 37مزمور 011آیات  0و 3و 01و، 04یوحنا  31آیه 10
رومیان  4آیات 14و 11و اول یوحنا  4آیه 1

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
بیست ودو  ،یوحنا شانزده آیه سیزده  ،مزمور 001آیه015



کالم مقدس آرامش می بخشد.

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.

خداوند کالم خود کتاب مقدس و روح القدس را برای تشویق ما داد.
یوحنا  04آیات  06و 01و ، 36یوحنا  06آیه  ، 22مزمور  09آیات 1
تا ، 04رومیان فصل  05آیه ،4دوم قرنتیان  0آیات  2تا 5
کالم مقدس ما را مجهز به اطاعت میکند .


 تکرار ..به کودک خود کمک نمایید که هرروزه قسمتی
از آیه را حفظ نماید با تکرار ساده که اثر زیادی در حفظ
کردن دارد

یوحنا فصل 04آیه ، 05یوحنا فصل  05آیه  ، 1افسسیان فصل  6آیه
 ،0کولسیان فصل 2آیه  ،31اول پطرس  0آیه 33
کالم مقدس رشد روحانی را فراهم میکند .


 موزیک ..هر آیه را با آهنگی مشابه (حتی آهنگی که
ساخته خود شماست ) همراه حرکات دست به یادگیری
کمک میکند.

اول پطرس  3آیه  ، 3دوم پطرس  2آیه  ، 01کولسیان  2آیات  01تا
 ، 06افسسیان  4آیه  ، 32رومیان  03آیات 0و ، 3دوم قرنتیان  2آیه
01
کالم مقدس بر علیه گناه و وسوسه به ما قدرت میبخشد.


 عالمتهای دوگانه ..ترکیب دید و صدا ( یا کالم یا
آهنگ ) ...کمک به رشد حافظه برای حفظ کردن می
نماید.

مزمور 009آیه  ، 00مزمور 21آیه  ، 20متی  4آیات  0تا، 00
اول قرنتیان  01آیه  ، 02افسسیان  6آیه  ، 01عبرانیان 4آیه ، 03
اول یوحنا  0آیه 9
کالم مقدس به ما موفقیت شخصی و روحانی میدهد


 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.

یوشع  0آیه  ، 1مزمور  0آیات 2-3
حفظ کالم مقدس ما را برای خدمت وشریک شدن کالم با

دیگران آماده می سازد  .مزمور  41آیه  ، 4اول
پطرس  1آیه  ، 05دوم تیموتاوس  1آیات  01و07

 به شکل عادت ...عملی که هر روز انجام دهید عادت
روزانه شما میشود .در مزمور 001آیه  0میگوید :
کالم توگنجینه قلب من است که به ضد تو گناه نکنم.

7

نکاتی به والدین

آیات کالم مقدس
-0آیه های کتاب مقدس از New American Standard

استفاده شده است
 -3آیه هر درس را حفظ کنید  .قسمت اصلی هر آیه برای
حفظ کردن می با شد .

درس و داستان
 -0خوا هشمند است که در ضمن هفته برای تکرار
درس و آ یه برای فرزندان خود زمان بگذارید .
 -3صفحه رنگ و داستان به طوری طرح شده است که
درس مربوطه را تقویت میکند.
 -1کالمی به والدین  -اطالعا ت بیشتری به والدین
میدهد که چگونه با فرزندان خود شریک شوند.

6

مروری برخدمات گروه 1
موسس خدمات گروه  3دکتر جیمز ولز است .هدف خدمات گروه  3احترام به تثلیث  :خدای پدر خدای پسر و خدای روح القدس است و
هم چنین تصویر سرباز ورزشکار و کشاورز است و نشاندهنده سه بخش کودکان مکتشف و کودکان کاوشگر و جستجوگران.
خدمات گروه  3کودکان مکتشف را تهیه نموده تا کودکان صفات و خصوصیات خدای پدر و خدای پسر عیسی مسیح را درک کنند.
کودکان کاوشگر را تهیه نموده است تا کودکان شما را به  2تیموتاوس فصل  2آیات  1تا  7هدایت نماید .این آیات بر خصوصیات
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
کننده محصول و وابسته به خدا بودن است .بر این اساس راهنمای جستجوگران عمیقا خوصوصیات سرباز و ورزشکار و کشاورز را
بررسی میکند تا شاگردان با قدرت در عیسی مسیح بسازد.
هر یک از دروس خدمات گروه  3طوری طرح شده است تا ارزشهای کتاب مقدس را به فرزندان شما بیاموزد و با حفظ کردن آیات کالم
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.
گزوه  2به سه قسمت زیر تقسیم شده است:
 -0.کودکان مکتشف – دوره  1ساله میباشد که به طوری طرح ریزی شده به کودکان کمک میکند که به صفات و شخصیت
وتوانایی های خدای پدر وپسرش عیسی مسیح بهترپی ببرند.
 -1کودکان کاوشگر – دوره کودکان محقق سه ساله میباشد  .و با دقت بیشتر برروی توانایی های یک سرباز – یک ورزشکار
و یک کشاورز بر مبنای  1تیموتاووس فصل  1آیات  2-1می باشد.
 -3جستجوگران – این راهنما برای یک دوره  3ساله طراحی شده است که به فرزندان شما کمک کند که ویژگی یک سرباز
و یک ورزشکار و یک کشاورز را برای کارهای خداوند در عمل استفاده کنند.
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