اصول و وسائل تربیتی کودک
 – 1در ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐردن و ﺗرﺑﯾت ﮐردن ﺑﺎ ھم ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﯾد روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺗﻧﺑﯾﮫ ﮐردن ﯾﻌﻧﯽ
ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﮐردن در ﺣﺎﻟﺗﯾﮑﮫ ﺗرﺑﯾت ﮐردن ﺑﺎﻋث اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯽ ﺷود و ﺷﺧﺻﯾت ﺑﭼﮫ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد  .ﻋﺑراﻧﯾﺎن 11آﯾﮫ  11را ﺑﺧواﻧﯾد.
 –1ﯾﮏ ﺳری ﺳﺋواﻻت را آﻣﺎده ﮐﻧﯾد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐودک ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ اطﺎﻋﺗﯽ ﮐرده اﺳت ﺑﮫ ﭘردازﯾد .اﯾن ﺳﺋواﻻت 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 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 اشتباهی بود؟ "
تا موقعی که کودک برای کاری که انجام داده است قبول مسئولیت کند واصول اخالقی را در کارهایش به عمل رساند .او قادر نخواهد بود ونمی تواند به
موقعیت پاسخ مناسبی بدهد .این مانند اینست که یکنفر اقرار به گناه نکند قبل از اینکه در مقابل خداوند برای نجات بایستد.
توجه کنید خدا از آدم نپرسید که چرا گناه کردی ؟ خدا گفت "چه کار کرده ای؟"؟ خدا می خواست آدم مسئولیت گناهش را به عهده بگیرد .اما آدم سعی کرد
مسئولیت خود را به دیگری منتقل نماید .نفس انسان عوض نشده است! اجازه بدهید که کودک آگاهانه به شما بگوید چه اشتباهی انجام داده است .اجازه
ندهید که کودک رو برگرداند یا جواب شما را ندهد زیرا این خود یکنوع سرکشی است و باید تصحیح شود.
پ  :از کودک بپرسید " چه احساسی در مورد کاری که انجام داده ای داری؟ "
زمان کافی به کودک بدهید که به گناه خود پی ببرد .به کودک اجازه بدهید احساسات خود را به کار اشتباهش متمرکز نماید و آن گناه را سبک و سنگین نماید.
این کار او رابه روحیه اقرار گناه هدایت می کند و او با شادی مسئله گناه را حل می کند وهمه چیزدرست می شود .
وقت مناسب بگذاریدتا مطمئن باشید که کودک شما آرامش دارد و با عمل تصحیح او رابطه شما با او بازسازی شده است .این کاراحتیاج به 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 که کودک همه چیز را درست انجام دهد و این شامل دعا و اقرارو خواستن بخشش از کسی که با او مسئله داشته برای رابطه مجدد و
درست است .شما ممکن است با تشویق به کودک پیشنهاد راههای درست به هر موقعیتی را بدهید اما کودک باید به دلخواه خود کامال روح توبه را نشان دهد .و
اگر نخواهد توبه 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.

کالمی به والدین:
کتاب زندگی بره نوشته خداوند است برای کسانی که عیسی را به عنوان نجات دهنده قبول کرده اند  .به فرزند خود بگوئید که اگر عیسی را به عنوان نجات
دهنده قبول کرده است اسم او در دفتر حیات بره نوشته شده است واسم او هرگز پاک نمی شود .و آنها یی که اسمشان در دفتر بره نیست به بهشت نمی
روند .مکاشفه  3آیه 5و مکاشفه  12آیه  15را بخوانید  .خداوند به ما اطمینان نجات را میدهد  .یوحنا  1آیه  11و یوحنا  12آیات 12-12و اول یوحنا 5
آیه 13بیاد آورید و تصمیم فرزند خود را یادداشت کنید  .این عمل یادداشت کردن شما باعث می شود که فرزند شما همیشه تصمیم خود را بیاد آورد  .حتما
قرزند خود را به رشد روحانی بیشتر از راههایی مثل دعا و مطالعه کتاب مقدس و گفتن ایمان خود به دیگران و حفظ کالم مقدس و رفتن به کلیسا تشویق
کنید .
برای منابع بیشتر به  www.childrenministries.org :مراجعه نمائید .
هدایت کودکان به مسیح در جمع :
هنگامی که کودکان را در جمع به دریافت مسیح هدایت می کنید با دقت عمل نمائید .یک کودک ممکن است وقتی که در کنار هم سنانش می باشد خیلی
آسان تحت تاثیر آنان دست خود را باال برد .وقتی در جمع بزرگ کودکستانی ها هستید به شما پیشنهاد می کنیم که از آنها نخواهید که به مسیح ایمان آورند.
به همین صورت در گروه سنی دبستانی هم این کار را نکنید .اگر شما گروه ودسته ای را به مسیح دعوت می کنید از بچه ها بخواهید با چشمهای بسته و
بلندکردن دستها به شما نشان دهند که مسیح را قبول کرده اند .این موقعیت را به بچه ها بدهید که اگر سئوالی از شما دارند بتوانند شما را بعد از کالس
ببینند .اگر کودکی به دعوت شما جواب مثبت دادو مسیح را قبول کرد کودک را به جای ساکتی ببرید به جایی که با او بدون مزاحمت بتوانید صحبت کنید.
کودک را در موقعیت راحتی قرار دهید تا متوجه شوید که او تا چه حد درک کرده است و اگر احساس کنید که او آماده است که مسیح را به عنوان نجات
دهنده قبول کند شما طبق جدول باالی صفحه نجات او را ثبت کنید .به کودکی که مسیح راقبول کرده در مقابل کالس جایزه ندهید زیرا این عمل باعث
فشاربرای دیگران می شود .اگر میخواهید کتاب مقدس یا کتابی به کودک بدهید آنرا به طور خصوصی انجام دهید .به خاطر داشته باشید هر کس را که به
مسیح ایمان می آورد تنها نگذارید بلکه به او کمک کنیدکه در ایمانش رشد کند.
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ضمیمه
69

نقاشی

30

مزمور  011آیه5
مایکل و جونا و والدینشان شکر
گزارند که دوستی انها با خدا به
خاطر رابطه شخصی که با مسیح
دارند هرگز پایان نمی پذیرد.
شما هم از طریق پسر خدا با او رابطه
شخصی دارید .اگر ایمان داری که
خدا تو را دوست دارد و پسرش را
فرستاد تا برای گناهان تو روی
صلیب بمیرد وعیسی را به عنوان
نجات دهنده خود قبول کرده ای تو
زندگی جاودانی خواهی داشت.
اگر اطالعات بیشتری احتیاج دارید تا
مسیح را به عنوان نجات دهنده خود
قبول نمایی خواهش می کنم به آخر
این کتاب نگاه کنید.
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30

آیه حفظی

موضوع
مزمور  011آیه5

مزمور  011آیه 5
خدا خوب است و مهر و محبت او
همیشگی و برای همه چیز و همه
نسلها امین است.

مزمور  122از شما می خواهد خدا را به خاطر
اینکه شما را خلق کرده و محافظت می کند و دوست
دارد با صدای بلند پرستش و ستایش و شکر گزاری
کنید.
شما می توانید خداوند را به خاطر مهر و محبت و
امانتش ستایش نمایید.
خدا مورد اعتماد و با ارزش است .او با امانت از
شما در هر روز از زندگی مسیحیتان نگه داری می
کند.
ﺑﯾﺎد آور و ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﮑر ﮔزار ﺑﺎش زﯾرا ﺗو ﻣﯾداﻧﯽ ﮐﮫ
او ﺧﺎﻟق اﺳت و ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت و ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯾداﻧد.
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کالمی برای والدین :ما خدای خیلی خوبی داریم که مهر و محبت و امانت او را پایانی نیست .خدا مورد اعتماد و با ارزش است .مزمور  48آیه 11می گوید
خداوند نور ونجات ما است و خداوند فیض و جالل می بخشد هیچ چیر خوبی را از کسانی که با او بدرستی رفتار می کنند دریغ نمی کند.
به فرزند خود بیاموزید که خدا را پرستش و ستایش کنند .تثنیه  7آیه 9مزمور  33آیات  22-1مزمور  48آیه 5مزمور  138آیات  28-1دوم تسالونیکان 3
آیه 3اول یوحنا  1آیه9

نقاشی

29

مزمور  011آیه 4
بنیامین و بتانی خدا را برای هر چه که
برای انها انجام داده با آواز خواندن
پرستش کردند.
قلب شکر گزار آنها باعث شده بو
د که آنها می خواستند او را با وسایل
موسیقی و خواندن سرود پرستش کنند.
بنیامین و بتانی خدا را دوست دارند
برای کسی که او هست برای بخشش
گناهان و هر چه برای آنها فراهم کرده.
آیا تو می خواهی سرود بخوانی؟
می توانی سرود کودکان کاشف و
مزمور  011را بخوانی و دیگران را
برکت بدهی و خدا را ستایش کنی.
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29

آیه حفظی
مزمور  011آیه 4
به دروازه های او با ستایش به
صحن های او با پرستش وارد
شوید .او را شکر کنید و نام او را
مبارک خوانید.

موضوع
مزمور  011آیه 4
خدا می خواهد که از او تشکر کنیم .روح شکر گزار
شما باعث برکت دیگران و خود شما است و برای
خدا ستایش می آورد.
مردم در زمان کتاب مقدس خدا را در معبد پرستش
می کردند .مردم به صحن ها و معبد می رفتند و اسم
خدا را برای شخصیتش و کارهایش و فعالیت هایش
برکت می دادند .مردم شکر گزاری می کردند و
می خواستند خدا را به خاطر خود او و کارهایی که
برایشان انجام داده بود ستایش نمایند.
امروز خدا هنوز می خواهد که شکرگزار او باشیم و
او را بپرستیم .حاال احتیاج نداریم که به معبد برویم
بلکه به وسیله دعا می توانیم به حضور خدا برویم.
بیاد داشته باشید که هر روزه خدا را شکر و سپاس
گوییم.
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کال می برای والدین :در زمان کتاب مقدس مردم نمی توانستند به قدس االقداس وارد شوند آخزین قسمت معبد جایی که با پرده پوشانیده شده بود .حضور خداوند
انجا بودو کاهن اعظم یک بار در سال اجازه داخل شدن داشت .وقتی مسیح بر صلیب مرد پرده پاره شد.االن شما می توانید از طریق دعا در هر زمان به حضور
خداوند بروید.با قلب شکر گزار خود برای خداوند جالل و برکت بیشتری بیاورید .مزمور  57آیه  119اول تواریخ  18آیات  11-4و  38کولسیان  3آیات – 15
 18اول تسالونیکیان  5آیه  14و عبرانیان  13آیات 18-15

نقاشی

28

مزمور  011آیه 3
زکریا همسا یه جولیا دایما به دنبال او
می دوید حتی جولیا به او گفته بود که
این کار را انجام ندهد.
باالخره جولبا دور زد و توقف کرد .او
به زکریا گفت خدا می بیند و همه چیز
را میداند پس دیگر به دنبال من نیا.
جولیا ترسی از روبرو شدن با زکریا
نداشت زیرا اطمینان داشت که خدا او
را محافظت و راهنمایی می کند.
آیا شما به خدا اعتماد می کنید که از
شما محافظت و شما را راهنمایی کند.
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28

آیه حفظی

موضوع
مزمور  011آیه 3

مزمور  011آیه 3
بدانید که خداوند خداست و اوست که ما
را آقرید و نه ما خودمان .ما مردم او و
گوسفندان مرتع او هستیم.

خدا می خواهد شما بدانید که خداوند خودش خدا
است.
و تمام قدرت در دست اوست همه چیز را
می داند و همه جا هست.
خدا تو را خلق کرد .اگر به او ایمان داشته
باشید شما گوسفند او هستید و او شبان شماست.
گوسفندان به دور شبان خود جمع می شوند و
برای محافظت و توشه و آرامش به او
می نگرند.

کالمی برای والدین:خدا آفریننده هر شخصی است .خدا تو را آفریده که او را بشناسی و با او رابطه داشته باشی.
صفحه اخر کتاب مزمور  23و یوحنا  11آیات  15-1اعمال  21آیه  24اول قرنتیان  8آیات  21-19و اول پطرس  5آیات  8-2را بخوانید.
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نقاشی

27

مزمور  011آیه 2
نیکول شاد شده زیرا توانسته
خداوند را با کمک به دیگران
خدمت کند.
نیکول آواز شادمانی می خواند
وقتی میز آشپز خانه را تمیز می
کند.او قلب پر از شادی دارد زیرا
میداند با کمک به مادرش در
کارهای خانه خداوند را خدمت می
کند.
نیکول با افکار خوبش و قلب
خدمتی که دارد دیگران را تشویق
به خدمت خداوند می کند.
شما به چه صورت با شادی و
ستایش خداوند را خدمت می کنید؟
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27

آیه حفظی

موضوع
مزمور  011آیه 2

مزمور 011آیه 2
خدا را با شادی خدمت کنید و به
حضور او با سرودهای شاد بیایید.

شما می توانید خداوند را با شادی خدمت کنید زیرا او
قدرت کامل خالق نجات دهنده و پادشاه است.و او
خداوند فیض دهنده است.
خدا می خواهد شما با آواز خوش و شاد به حضور او
بیایید.اگر شما در قلب خود گناه کرده اید نمی توانید به
حضور خداوند با سرودهای شادی بیایید .شادی در اثر
اطاعت خدا ایجاد می شود.
پرستش خداوند نباید بستگی به موقعیت ما داشته
باشد.شما در مواقع شادی و حتی سختی هایتان میتوانید
خداوند را با شادی خدمت کنید و سرودهای شاد
بخوانید.
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کالمی برای والدین :کسانی که خداوند را خدمت می کنند خدا آنها را محترم و برکت میدهد.وقتی شما خداوند را خدمت می کنید در قلب خود شادی پیدا می
کنید.شخص خود خواه که خداوند را خدمت نمی کند شادی خداوند در قلبش نخواهد بود .شادی که به وسیله خداوند داده می شود شما نمی توانید در خود ایجاد
کنید .شادی ثمره روح است و در زمانی که در روح زندگی کنید در شما می آید.
متی  8آیه 11متی  8آیه 28یوحنا  12آیه 28مارک  11آیه 85رومیان  12آیات  2-1و غالطیان  5آیه22

نقاشی
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مزمور  011آیه 0
کریستینا خیلی دوست دارد که
خداوند را با قلب شادمان
پرستش کند و با آواز او را
ستایش نماید .او می داند که
خداوند شاه شاهان است و لیاقت
ستایش و پرستش دارد.
کریستینا خداوند را پرستش می
کند با خواندن سرودها قدرت
عظیم محبت و مهربانی و
امانت او را می ستاید.
آیا تو خداوندا را پرستش
می کنی؟
تو می توانی سرود خود را
بسرایی.
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آیه حفظی

موضوع
مزمور  011آیه 0

مزمور  011آیه 0
ای تمامی زمین به خداوند آواز
شادمانی دهید.

مزمور  122آیه  1به مردم زمین فرمان میدهد که
خداوند را با شکر گزاری و شادی ستایش و پرستش
کند.
شما با ستایش و پرستش می توانید به خدا بگویید که
چقدر او بزرگ است .با صدای خود می توانید به او
بگویید که قدرت عظیم او وفاداری او و عشق او را
نسبت به خودتان می ستایید .و اینکه او قادر مطلق و
خالق و نجات دهنده و پادشاه است.
آیا شما می توانید سرود پرستشی بسازید؟ شما
می توانید با خواندن و ستایش و پرستش شاد خود
خداوند را جالل دهید.
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کالمی برای والدین:مزمور  95آیات  3-1می گوید بیایید خداوند را آواز شادمانی دهیم بیایید با هم با صدای بلند و شادی صخره نجات خود را بستاییم .بیایید با
هم به حضورش با شکر گزاری برویم بیایید با سرودها و با صدای بلند شادیکنان به حضورش برویم.چون خداوند خدای بزرگ و پادشاه بزرگ و باال تر از همه
خدایان است و اعماق زمین در دستهای او و قله کوهها به او تعمق دارد! ما خدا را شکر می کنیم زیرا فرزندش عیسی را فرستاد تا پرداخت جریمه گناهان ما را
بکندو خداوند نجات دهنده ما باشد .مزمور  32آیه11و مزمور  71آیه  23و مزمور  92آیه  8و مزمور  95آیات  8-1فیلیپیان  8آیه8و اول تسا لونیکیان 5
آیه 18را بخوانید.

نقاشی

25

خدا می خواهد در خداوند شاد باشید.
یکروز وقتی پولس و یوشع بیرون بازی
می کردند پولس از روی چرخ افتاد.
یوشع دوید تا ببیند آیا پولس زخمی شده است.
پولس گریه می کرد اما احساس بهتری
می کرد وقتی یوشع به او گفت خدا با تو بود.
یوشع به پولس گفت او می تواند همیشه شاد
باشد و مهم نیست که چه اتفاقی افتاده است.
پولس میدانست که در خداوند به خاطر رابطه
ای که با او دارد می تواند همیشه شاد باشد.
آیا شما در خداوند شاد هستید حتی وقتی همه
چیز درست نیست؟ شادی در خداوند است نه در
موقعیت هایی که اطراف تو اتفاق می افتد.
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آیه حفظی

موضوع
خدا می خواهد در خداوند شاد باشید.

فیلیپیان  4آیه 4
شاد باش همیشه در خداوند
باز هم می گویم شاد باش.

خدا چه می خواهد شما انجام دهید؟
خدا می خواهد در خداوند بدون اینکه به موقعیت های
اطراف خود فکر کنید شاد باشید.
خداوند دلیل شادی شما باشد به خاطر اینکه او کیست
و چه کارهایی برای شما انجام داده است.
شما حتی وقتی اتفاق بدی افتاده میتوانید شاد باشید.
وقتی می افتید و زخمی می شوید شما می توانید
شکر گزار باشید زیرا او همیشه با شماست و از شما
نگه داری می کند.
به یاد داشته باش که همیشه در خداوند شاد باشی.
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کالمی برای والدین:شادی یک عمل ارادی است یک مسیحی می تواند آنرا انتخاب کند بدون اینکه موقعیت را در نظر بگیرد.او می تواند به خاطر رابطه اش با خدا
شاد باشد زیرا همه چیز در کار است برای خوبی کسانی که خدا را دوست دارتد(رومیان  4آیه .)24
عادت شاد بودن می تواند در شخصیت شما با تمرین برقرار شود .نحمیا  4آیه 11و مزمور  38آیات  3-1مزمور  97آیه 12و تسالونیکیان  5آیه  18و یعقوب 1
آیات8-2

نقاشی

24

خدا می خواهد که شما شکر
گزار باشی.
استیفان شکر گزار خداست به خاطر
غذایی که جلویش است زیرا می داند
بچه هایی هستند که حتی غذای کاقی
ندارند.
استیفان در حال یاد گرفتن اینست که
در هر موقعیتی در تمام روز نه فقط
موقع غذا خوردن بلکه همیشه
شکرگزار خدا باشد.
آیا شما خدا را شکرگزاراید برای
اینکه چه خدایی است و کارهایی که
امروز برای شما انجام داده است؟
همیشه به یاد داشته باش که هر روز
خدا را شکر کنی.
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موضوع
خدا می خوهد تو شکر گزار باشی.

اول تسا لونیکیان  5آیه 01
برای همه چیز شکر گزاری کن
زیرا این اراده خدا در مسیح
است.

خدا از تو می خواهد چه کار کنی؟
خدا می خواهد که تو برای همه چیز شکرگزار
و قانع باشی.
آیا میدانی که هر چه داری هدیه خداست؟ قدرت و ضعف
تو توانایی های تو مثال هایی است از چیز هایی که خدا
به تو داده است.
به یاد داشته باش در هر موقعیتی شکرگزارباش .بعضی
اوقات چیزی را که واقع می شود دوست نداری اما خدا
در موقعیت های سخت تو را به خودش نزدیک تر
می کند و شخصیت تو را می سازد .
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کالمی برای والدین:به فرزند خود بیاموز که قانع باشد و ارزش باالتری برای خدا قایل شود تا موقعیتی که در آن است.به کودک خود نشان دهید که به چه صورت در
موقعیت های سخت می تواند شکر گزار باشد .یعقوب  1آیات  3-2می گوید شادی کنید برادران من وقتی با موقعیت های سخت روبرو هستید و بدانید که آزمایش
ایمان شما به شما قدرت و تحمل می بخشد.
مزمور  114آیه 1و  1قرنتیان  8آیه 7و افسسیان  5آیات  21-14فیلیپیان  8آیه  8و کولسیان  3آیات  17-15و اول تیمو تاووس  8آیات  11-8و عبرانیان
 13آیه 15

نقاشی

23

ﺧﺪا از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﯽ.
ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﯾﮏ روز در ﻣﻐﺎزه ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﺎت ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ اش را
دﯾﺪ.او ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ!
ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺮد
ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ او
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪاری ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ دارد.
تیموتی مشکل زیادی با کنترل خود
داشت.او میدانست دزدی کار خوبی
نیست.اما او شیرینی خیلی دوست
داشت.تیموتی دعا کرد و از خدا خواست
که به او کمک کند.
تیموتی تصمیم گرفت شیرینی بر ندارد.او
احساس خیلی خوبی داشت وقتی که گناه
نکرد و از خدا شکر گزاری کرد که به او
قدرت داد که خود را کنترل کند.
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آیه حفظی
اول قرنتیان  9آیه 25
کنترل شخصی را در همه چیز تمرین “
کنید.مردم در مسابفه به دنبال تاج
پژمردنی ولی ما به دنبال نا پژمردنی
هستیم.

موضوع
خدا از تو می خواهد قدرت کنترل شخصی
داشته باشی.
آیا هرگز عصبانی شده یا کنترل خود را از دست
داده ای؟
ورزشکاران سعی میکنند ورزش کرده رژیم و
استراحت نمایند .آنها می دانند برای تکمیل شدن این
کارها احتیاج به کنترل شخصی دارند.
خدا می خواهد که شما در مورد کنترل شخصی خود
را برای زندگی مسیحی تربیت کنید تا در کارخداوند
تربیت شده و زورمند شوید .با انجام این کار شما تاج
نا پژ مردنی را در بهشت دریافت کنید.

52

کالمی برای والدین:به فرزند خود بیاموزید که در گفتار و کردار خود کنترل خود را حفظ کند.خدا پاداش کارهای ما را در بهشت با  5تاج میدهد:تاج حیات را بخاطر
ایستادگی و تحمل سختی ها یعقوب  1آیه 12تاج جالل اول پطرس  5آیات 8-2تاج شادی و وجد برای کسانی برای مسیح هدایت کردید-اول تسالونیکیان  2آیه19
تاج نیکوکاری برای زندگی مسیحی موثر که داشته اید 2-تیموتاووس  8آیه  4تاج نا پژمردنی تعلیم و تربیت مسیحی  1قرنتیان  9آیات  25-28متی  25آیه 3دوم
تیموتاووس  1آیه 7اول تیموتاووس  8آیات  4-7عبرانیان  12آیات 11-1

نقاشی

22

خداوند می خواهد تو بخشنده و
دهنده باشی.
متی می دانست خانواده آنا احتیاج به مواد
غذایی دارند ولی پول کافی ندارند.
کالس متی در کلیسا دعا کردند که پدر آنا
بزودی کاری پیدا کند تا بتواند خانواده اش
را تامین کند.
کالس او تصمیم گرفتند از طریق جمع
کردن غذا و پول به احتیاجات انها
رسیدگی کنند.
متی خیلی خوشحال شد وقتی کمک ها را
به خانواده آنا برساند.
ایا تا بحال به کس محتاجی کمک
کرده اید؟ خدا بخشنده را دوست دارد.
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موضوع
خداوند می خواهد تو بخشنده و دهنده باشی.

اعمال  21آیه 35
عیسی خداوند می گوید :دادن
از گرفتن مبارک تر است.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﯽ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﯽ .در دادن
ﺷﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
طﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﯽ ﺳﺎزد .
او ﺑﮫ ﻣﺎ ھﻮا ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ آب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﻏﺪا
ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻣﯽ دھﺪ.ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﺪﯾﮫ او ﭘﺴﺮش
ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
شما هم می توانید دهنده خوبی باشید .شما می توانید
غذا ولباس به محتاجان بدهید به مادر خود در کارها
کمک کنید و مشوق خوبی برای دیگران باشید.آیا به
فکر شما چیز دیگری می رسد که بتوانی انرا به
دیگران بدهی
خدا بخشنده را دوست دارد.
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کالمی برای والدین:امثال  22آیه 9می گوید کسانی که بخشنده هستند برکت می بینند.این به این معنا نیست که به همان اندازه که تو میدهی به
تو بر می گرداند بلکه به جهات مختلف تو را برکت میدهد .فرزند تو از تو الگوی بخشش را یاد می گیرد .تعطیالت وقت خوبی است که بخشش
کردن را با دادن شیرینی به همسایگان به فرزندتان نشان دهید .امثال  19آیه 17امثال  22آیه  9و متی  8آیات  21-19دوم قرنتیان  9آیات -8
 11غالطیان  8آیات  11-7اول تیموتاووس  8آیات  19-17عبرانیان  13آیه18

نقاشی

21

خدا می خواهد که تو
ببخشی.
جودی ماشین اسباب بازی مورد
عالقه برادرش جاناتان را قرض
گرقت .وقتی که او با آن بازی
می کرد نا گهان اتفاقی چرخ ان
شکست.
جودی احساس وحشت کرد و به
جاناتان گفت که خیلی متاسف است.
جودی از جاناتان خواست که برای
شکستن ماشین اسباب بازی اش او را
ببخشد .جاناتان گفت که او را
می بخشد.
جودی خیلی احساس بهتری پیدا کرد
وقتی جاناتان او را بخشید .آیا شما
هیچ وقت کسی را بخشیده اید؟
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موضوع
خدا می خواهد تو بخشنده باشی.

افسسیان  4آیه32
با یکدیگر مهربان باشید .قلبا
همدیگر را ببخشید همچنان که خدا
در مسیح ما را بخشیده است.

خدا می خواهد که تو چه انجام دهی؟
خدا می خواهد که تو دیگران را ببخشی.
خدا همیشه تو را می بخشد اگر تو گناه خود را
به او بگویی و از او بخشش بطلبی.
به همان صورت که خدا تو را بخشید او به تو
فرمان می دهد که دیگران را که نسبت به تو کار
اشتباهی کرده اند ببخشی.
آیا می خواهی که دیگران را ببخشی؟
تو باید دیگران را ببخشی زیرا خدا همیشه تو را
می بخشد.

ﮐﻼﻣﯽ ﺑرای واﻟدﯾن:ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ﭘس ﻣﺎ ھم ﺑﺎﯾد دﯾﮕران را ﺑﺑﺧﺷﯾم .ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑﯾﺎﻣوزﯾد دﯾﮕران را ﺑﺑﺧﺷﻧد وﻗﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮐرده ﺎﻧد.طرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
دﯾﮕران ﻣﺎ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم طرﯾﻘﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﺧدا ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﻣﺎ ﮐﯾﻧﮫ ﺗوز و ﯾﺎ طرز ﻓﮑر ﺑد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕران داﺷﺗﮫ
باشیم .مزمور  48آیه  5متی  8آیات  15-12متی  14آیات 22 -21رومیان  12آیه  19کولسیان  3آیات  13-12اول یوحنا  1آیات 9-4
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نقاشی

20

خدا می خواهد شما
مهربان باشی.
اشعیا با ناراحتی از پنجره اطاق
خواب خود به بیرون نگاه کرد و
دید دوستانش بازی می کنند.
اشعیا چند روزی بود که آبله
مرغان گرفته بود و نمی توانست
بازی کند.
خواهر اشعیا چون می خواست او
را خوشحال کند پس برای او
مقداری گل چید.
مهربانی جولی باعث شد اشعیا از
نظر روحی خیلی بهتر شود .آیا تا
بحال شما به کسی مهربانی
کرده اید؟
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20

آیه حفظی
امثال  3آیه 3
اجازه نده که مهربانی و حقیقت تو
را ترک کند آنها را به اطراف
گردن خود به بند و آنها را بر لوح
قلب خود بنویس.

موضوع
خدا می خواهد تو مهربان
باشی.
خدا می خواهد تو چه انجام دهی؟ خدا می خواهد
که تو با همه مخصوصا با خانواده خود مهربان
و با محبت باشی.
شما با چیدن میز تمیز کردن اطاق خود و انجام
کارهای خانه بدون اینکه از شما خواسته شود
مهربانی خود را نشان دهید.
شما می توانید با شریک شدن وسایل بازی و
چیزهای دیگرتان همراه با کالمی مهرآمیز مهر
خود را به خانواده و دوستانتان نشان دهید.
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کالمی برای والدین:به فرزند خود کمک فکری کنید که چگونه با افکار خوب میتوانند مهر خود را به اعضا خانواده نشان دهد .از فرزند خود وقتی با دیگران
مهربان است تمجید کنید .افسسیان  8آیه 32می گوید:با یکدیگر مهربان باشید قلبی حساس داشته باشید همدیگر را ببخشید به همان صورت که خدا در مسیح
ما را بخشید .مزمور  185آیه 17امثال  19آیه  22غالطیان  8آیه  11افسسیان  8آیه  32کولسیان  3آیات  13-12اول قرنتیان  13آیات  -8و تیموتاووس
 2آیات 28-28

نقاشی

19

خدا می خواهد شما صبور باشید.
دبوره می خواست به معلم خوب خودش
کادویی برای تولدش بدهد.برای دبوره
سخت بود که دو هفته صبر کند تا تولد
معلمش برسد.
بعضی اوقات صبر کردن مشکل است وقتی
که هیجان زیاد دارید .آیا تا بحال شده که
کادوی کریسمس یا تولد را زودتر باز کنید؟
دبوره باید یاد می گرفت که چگونه باید
صبر کند تا کادوی معلم خود را بدهد.
دو هفته بعد دبوره معلم خود را شگفت زده
کرد با کادوی تولدی که دو هفته برای آن
صبر کرده بود.
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موضوع
خدا می خواهد شما صبور باشید.

اول قرنتیان  03آیه 4
محبت صبور است محبت
مهربان است و حسود نیست
محبت الف زن و مغرور
نیست.

خدا می خواهد شما چه کار کنید؟
خدا می خواهد شما با همه صبور باشید.
این آسان نیست که شما منتظرکسی باشید .شما می
توانید صبر کنید تا نوبت شما شود در بازی در
صحبت یا از خیابان که می خواهید گذر کنید.
شما باید با دیگران صبور باشید همانطوری که می
خواهید آنها با شما صبور باشند.
ایا میدانی وقتی با دیگران صبور باشی یکی از
بهترین راههایی است که به آنها محبت خود را نشان
دهی؟ محبت صبور و مهربان است .صبر خود را که
به دیگران نشان دهی به همانگونه مهربانی خود را به
انها ثابت می کنی.
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کالمی برای والدین:برای فرزند خود تشریح کنید رشد در صبوری یکی از راههای ساخته شدن شخصیت آنهاست .به فرزند خود یاد دهید که خیلی مهم است که
صبر کردن را یاد بگیرند .خدا به ما صبر خود را نشان داد .به فرزند خود بیاموزید صبورباشد زمانی که منتظرچیزی هست که ان را الزم دارد.غالطیان  5آیه 22
اول تسولینیکیان  5آیه 2 18تیموتاووس  2آیات  28تا  28یعقوب  5آیات  4-7اول پصرس  2آیه  21دوم پطرس  3آیه 9

نقاشی

18

خدا می خواهد تو دیگران را
دوست داشته باشی.
خدا می خواهد دیگران را دوست داشته
باشی .مادر سارا برای مدت طوالنی
مریض بود.مادر راشل برای خانواده سارا
هر سه شنبه شب شام درست می کرد.
وقتی راشل دید که چقدر مادرش به خانواده
سارا محبت می کند ،راشل فهمید که به چه
صورت به سارا می تواند کمک کند.
راشل خرس کوچک عروسکی خود را که
خیلی دوست داشت به سارا داد .سارا خرس
کوچولو را خیلی دوست داشت و محبت خدا
را برای خانواده خودش از طریق خانواده
راشل و خود راشل دید.
به چه صورت شما محبت خدا را به کسی
نشان داده اید؟
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موضوع
خدا می خواهد تو دیگران را دوست داشته باشی.

متی  02آیه 39
تو باید همسایه خود را
مانند خود دوست داشته
باشی

خدا از تو می خواهد چه انجام دهی؟
خدا از تو می خواهد دیگران را مانند خودت دوست داشته
باشی.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎرﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ای را
از ﮐﺴﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ھﻤﺎن
ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻠﮫ ای را از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
وقتی شما با دیگران با محبت رفتار می کنید نشانه اینست
که شما خدا را دوست دارید و به دنبال او هستید.
آیا شما دوستان و فامیل خود را مثل خود دوست دارید؟ آیا
با انها به همان صورت رفتار میکنید که می خواهید با
شما رفتار شود؟
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ﮐﻼﻣﯽ ﺑرای واﻟدﯾن :ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دﯾﮕران را دوﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.ﺑرای ﺷروع ﮐﺎر ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧوب ﺧود ﻣﺣﺑت ﺧود
را ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد.ﻣﺗﯽ  25آﯾﺎت 38-38ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ آﻣوزد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕران رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد ﻧﺷﺎﻧﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼطور ﺑﺎ ﺧدا رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
دروﻣﯾﺎن  13آﯾﮫ 4ﯾوﺣﻧﺎ  13آﯾﮫ  35و اول ﯾوﺣﻧﺎ  3آﯾﺎت17-14و 23اول ﯾوﺣﻧﺎ  8آﯾﺎت  7-11و21 -19و اول ﯾوﺣﻧﺎ  5آﯾﮫ 2را ﺑﺧواﻧﯾد.

نقاشی

17

خدا می خواهد او را
دوست داشته باشید.
الیزابت خدا را دوست دارد و از راه دعا با او
صحبت می کند .او به خدا می گوید که چقدر
او را دوست دارد.
الیزابت از خدا می خواهد که به او کمک کند
تا با طرز فکر خوب تر پدر و مادرش را
اطاعت کند.
کتاب مقدس می گوید اگر شما خدا را دوست
دارید از او اطاعت کنید .آیا شما از والدین
خود اطاعت می کنید؟
الیزابت از طریق کتاب مقدس راجع به خدا
بیشتر یاد می گیرد.
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موضوع
خدا می خواهد او را دوست داشته باشید.

متی  22آیه 33
شما باید خداوند خدای خود را با تمام
قلب و تمام روح و تمام فکر خود
دوست داشته باشید.

خداوند می خواهد که تو چه کاری را انجام دهی؟ خدا
می خواهد شما او را با تمام قلب و روح و فکر خود
دوست داشته باشید.
خدا می خواهد او را بیشتر از هر چیز دوست داشته
یاشید.بیشتر از عزیزترین کسان خود -بیشتر از حیوان
عزیزتان و بیشتر از هر وسیله دوست داشتنی خود
دوست داشته باشبد.
.به چه صورت میتوانید به خدا محت کنید؟ شما می
توانید محبت خود را به خدا با اطاعت فرمان های او
در کتاب مقدس نشان دهید.
شما میتوانید با خدمت از طریق محبت و کالم های
تشویق کننده اعمال یا محبت و طرز فکر خوب و
کمک های عملی خود محبت خود را به خدا نشان
دهید.
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کالمی برای والدین :این آیه کلیدی برای پرورش کودک شماست.به صورتی که خدا را دوست دارد خدا تعیین می کند که چطور زندگی خواهد کرد.اولین اطاعت
فرزند شما کمک می کند که برای او الگویی ساخته شود که با چه سرعتی به اراده خدا در زندگی خود پاسخ دهد.اطاعت فرزند شما نسبت به شما نشانه محبت او به
خداست.تثنیه  1آیه 5یوحنا  4آیه 15و  11و رومیان  2آیه  12رومیان  11آیات  1-1اول یوحنا  1آیات 12-15و اول یوحنا  4آیات11-12

نقاشی

16

خدا محبت است
دانیال هر روز با پدرش کتاب مقدس را
می خوانند.از کتاب مقدس دانیال آموخته
است که خدا او را خیلی بیشتر از آنکه
بتواند تصور کند دوست دارد.
پدر دانیال مزمور  031آیات  01-01را
میخواند که افکار خدا نزد من جه قدر
گرامی است که اگر آنها را بشمارم بیش از
شنها است.
پدر او همینطور متی  01آیات  30-91را
برای دانیال می خواند که خدا چقدر یرای
کوچکترین پرنده ها اهمیت میدهد و اینکه
دانیال چقدر از آنها با ارزش تر است .خدا
همینطور تعداد موهای سر او را میداند!
دانیال خیلی سپاسگزار از خدا می باشد که
اینقدر زیاد او را دوست دارد و به او
اهمیت میدهد .دانیال می خواهد خدا را
دوست داشته باشد و از او اطاعت کند و او
را دنبال نماید.
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موضوع
خدا محبت است

اول یوحنا  4آیه 1
کسی که محبت ندارد خدا را
نمی شناسد چون خدا محبت
است.

ایا خدا تو را دوست دارد؟
خدا تو را هرروز دوست دارد.
او انتخاب نمی کند که یک روز تو را دوست داشته و
روز بعد تو را دوست نداشته باشد.
تو می توانی خوشحال باشی که خدا همیشه تو را
دوست دارد و هر چه خدا انجام میدهد با محبت کامل
انجام میدهد.
خدا تو را آنقدر محبت نمود که یگانه پسر خود عیسی
را فرستاد که برای گناهان تو بمیرد تا تو بتوانی با او
در بهشت حیات جاودان داشته باشی.
کتاب مقدس نامه محبت خدا به تو می باشد .کتاب
مقدس به تو بیشتر راجع به خدا می گوید .هر چه
بیشتر خدا را دوست داشته باشی بیشتر او را می
شناسی.
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کالمی برای والدین :یکی از مهمترین چیزهایی که می توانی به فرزند خود بیاموزی این است که خدا محبت است خدا او را دوست دارد زیرا طبیعت (شخصیت) او
محبت است.
خدا محبتش نا محدود است.هر چه بیشتر خدا را دوست داشته و اطاعت نمایی بیشتر او را می شناسی.
متی  11آیات  39-32یوحنا  3آیه  11یوحنا  15آیات 13-12رومیان  5آیه  2اول قرنتیان  13آیات  2-1اول یوحنا  4آیات 11-2

نقاشی

15

خدا می خواهد که تو اطاعت
کنی.
مهری اوقات خوبی داشت وقتی با اسباب
بازیهایش بازی می کرد .وقتی مادرش به
او گفت اسباب بازی ها را جمع کن مهری
وانمود کرد که نشنیده چون می خواست
هنوز بازی کند.
مهری به بازی ادامه داد اما زود به یادش
آمد آیه کتاب مقدس را که اطاعت خدا
راهی است که او محبت خود را نشان
میدهد.
مهری خیلی سریع وسایل خود را جمع
کرد .مهری احساس خوبی کرد وقتی دید
خدا و مادرش را خوشحال کرده است.
آیا تو از مادر خود فورا اطاعت می کنی
وقتی او از تو می خواهد کاری را انجام
می دهی؟
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موضوع
خدا می خواهد شما اطاعت کنید.

یوحنا 04: 05
اگر شما مرا دوست داشته باشید
فرمان های مرا نگاه خواهید
داشت.

خدا از شما چه می خواهد انجام دهید؟
خدا می خواهد شما او را دوست داشته باشید و
اطاعت کنید.
خدا می خواهد شما محبت خود را به او با اطاعت
کالم نشان دهید .اگر شما مسیحی هستید خدا به شما
روح القدس را میدهد تا با کمک او خدا را اطاعت
کنید.
خدا به شما والدین داده تا به شما اطاعت را آموزش
دهند .اگر شما بتوانید از والدین خود اطاعت کنید
پس شما قادر خواهید بود از خدا هم اطاعت کنید.
خدا وعده داده که زندگی بهتری به شما میدهد اگر
او را اطاعت و او را محترم بدارید.
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ﮐﻼﻣﯽ ﺑرای واﻟدﯾن:دﻟﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣرﯾن ﮐﻧد و از ﺷﻣﺎ اطﺎﻋت ﮐﻧد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرد ﭼﮕوﻧﮫ از ﺧدا اطﺎﻋت ﮐﻧد .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﺎاد ﺑﮕﯾرد ﯾﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
از ﺷﻣﺎ اطﺎﻋت ﮐﻧد او در اطﺎﻋت ﺧدا ھم ھداﯾت ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾدد رﻓﺗﺎر ﺧوب را ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﯾﺎ ﻣوزﯾد .ﺑرای ﯾﮏ روشﯾﺎدﮔﯾری اطﺎﻋت
ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ آﺧر ﮐﺗﺎب اﺻول اﺟراﯾﯽ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗر ﺑﯾت ﻓرزﻧدان ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
اﻣﺛﺎل  1آی ه 12اﻣﺛﺎل  13آﯾﮫ  1ﻣﺗﯽ  11آﯾﺎت  32-39ﯾوﺣﻧﺎ  13آﯾﮫ  12اﻓﺳﺳﯾﺎن  1آﯾﺎت  1-3ﮐوﻟﺳﯾﺎن  3آﯾﮫ 12

نقاشی

14

خدا میخواهد تو حکیم باشی
یوحنا تصمیمات زیادی را در روز می
گیرد .او می تواند راه درست را انتخاب
کند و خدا را اطاعت کند و یا می تواند
راه غلط را انتخاب کرده و از خدا
بی اطاعتی نماید.
ﯾﻮﺣﻨﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﮕﯿﺮد
و ﺧﺪا را اطﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﻮﺣﻨﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﺪا
را اطﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل او ﺑﺎﺷﺪ.
اگر یوحنا قبول کند زندگی خود را برای
اطاعت خدا صرف نماید او حکیم خواهد
بود.
آیا شما تصمیمات حکیمانه میگیرید؟
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موضوع
خدا می خواهد تو حکیم باشی

امثال  0آیه 5
مرد حکیم می شنود و دانش
خود را می افزاید ،مرد فهیم
مشورت را میطلبد.

خدا می خواهد تو چه باشی؟
خدا می خواهد که تو با خواندن و ا طاعت کتاب
مقدس حکیم باشی.
خدا می خواهد تو را به راه درست زندگی هدایت
کند .تو میتوانی به دنبال خدا و یا به دنبال کارهای
گناه آلود بروی .به دنبال خدا رفتن حکمت را می
آموزید اما اگر به دنبال کارهای خودت بروی با
مسایلی روبرو خواهی گشت.
والدین شما می توانند به شما انتخاب راه غلط ،و راه
درست را آموزش دهند.
اگر خدا را اطاعت و به دنبال او بروی تو را پاداش
و برکت وتاجی در بهشت میدهد.
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کالمی برای والدین:به فرزندان خود بیاموزید حکمت وقتی است که انسان به زندگی به همان صورتی نگاه کند که خدا نگاه می کند .هر روز یک فصل از کتاب امثال از کتاب
مقدس را بخوانید .وقتی که می خوانید یک یا دو آ یه را بلند بخوانید و برای فرزندتان آن را توجیح کنید .به موضوع هایی که فرزند شما می فهمد مثل مقایسه مرد حکیم و نادان
و احمق دقت نمایید .تثنیه  11آیات 24-28و متی  7آیات  18-13و بعقوب  3آیات 14-13افسسیان  5آیات  21-15یوحنا  12آیه 28را بخوانید و راجع یه تاجها بخوانید
یهودا آیه 12و  2تیموتاوس  8آیه 4و اول پطرس  5آیات  8-1اول قرنتیان  9آیه 25اول تسالونیکیان فصل  2آیه 19و متی  25آیه 23را بخوانید.

نقاشی

13

خدا می خواهد شما به او اعتماد کنید
سموییل خوشحال بود که اولین باغچه خود را
ساخت .او به سختی کار کرد تا علفها را بکند.
خاک را آماده کرد و دانه ها را کاشت.
سموییل می دانست که سبزیجات در باغچه اش
احتیاج دایم به نور خورشید و آب دارد تا رشد
کند .او برای رشد سبزیجاتش به خدا توکل کرد.
بعد از چند ماه کار سخت ،برکت خدا را دید.
باغچه پر از سبزیجات سالم بود! سموییل
سبزیجات را به رنگهای مختلف با شادی از
باغچه خود برداشت میکرد.
آیا تو برای احتیاجات خود به خدا اعتماد می کنی؟
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آیه حفظی
ارمیا  03آیه 3
برکت از ان کسی است که به
خداوند اعتماد می کندو اعتمادش
به خداوند است

موضوع
خدا از تو می خواهد به او اعتماد داشته
باشید
خدا از تو چه می خواهد؟
خدا می خواهد به او اعتماد کنی تا او بتواند ترا
برکت دهد.
تو باید خدا را بشناسی قبل از اینکه بتوانی به او
اعتماد کنی .تو خدا را از طریق کالم مقدس
میتوانی بشناسی.
آیا تو به پدر و مادر خود اعتماد میکنی؟
ایا همیشه به شما خوراک میدهند و از شما موقع
ناخوشی نگهداری میکند ،لباس و مکان زندگی
شما را مهیا می کنند؟
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد .او
ﺷﻣﺎ را راھﻧﻣﺎ ﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺷوﯾق
ﻣﯾﮑﻧد.
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کالمی برای والدین :شما به فرزنددان خود توجیح کنید که چطور فرزند شما میتوانند به خدایی که همه چیز را را میداند و تمام قدرت در دست اوست اعتماد کنند .خدا
همه چیز را تحت کنترل دارد ،پس در هر موقع میتوانیم به او اعتماد کنیم .هر کس که به او اعتماد کند او را برکت میدهد .برکت خدا شامل :آرامش او و تشویق او و
راهنمایی و محافظت و فراهم کردن توشه می باشد .مزمور  32آیات  3و 5امثال  11آیه 12امثال  12آیات  11-15مزمور  24آییات  11-11امثال  3آیات 1-5و
اشعیا  11آیات 3و 4و ارمیا  12آیات 2-5

نقاشی

12

خدا می خواهد تو او را ستایش
کنی
داودد پسرچوپانی بود که دوست داشت
برای خدای خود سرود های ستایشی و
پرستشی بخواند وقتی که به دنبال
گوسفندان خود بود.
داود در نواختن چنگ آنقدر خوب شد که
پادشاه از او خواست که برای او بنوازد.
طرز فکر پر از شادی و خوشی داود در
موقع پرستش خدا و همه کارهایی که خدا
برای او انجام داد باعث شد که آهنگهای
داود پر ازروح ستایش باشد .
آیا شما شکر گزار برای همه کار هایی که
خدا برای شما انجام داده هستید؟ آهنگی
بخوانید که خداوند را ستایش کند.
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موضوع
خدا می خواهد او را ستایش نمایی

مزمور  95آیه 6
بیا تا با هم زانو زده وخدارا
ستایش کنیم .بیا تا جلوی خالق
زانو بزنیم.

ﺧﺪا از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﭼﮫ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دھﯽ؟ﺧﺪا
از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯽ.
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدن ﺧﺪا از طﺮﯾﻖ ﺳﺮود ،دﻋﺎ ،ﺧﺪﻣﺖ و
اطﺎﻋﺖ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﺪاھﺪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ﮐﮫ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻼم ﺣﻔﯿﻔﯽ اوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮔﻨﯿﺪ او
را ﺟﻼل ﻣﯿﺪھﯿﺪ.
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کالمی برای والدین:ستایش خداوند تشریفات مذهبی و مکانهای مذهبی نیست .ستایش ،احترام و دوست داشتن خداست .در یوحنا  4آیه 14خدا روح است و هر که
خدا را می پرستد باید در روح و راستی او را بپرستد .ستایش واقعی با قلب وتفکر مناسب با حقیقت خدا براساس کتاب مقدس است .روح ستایش باید با هدایت کالم خدا
(راستی ) باشد آنگاه به دنبال خدای غیر و غلط نمی ررویم بلکه به دنبال خدای واقعی می رویم .مزمور  19آیه 1و رومیان  11آیات 1-1متی  4آیه 12یوحنا 4
آیات 14-12مکاشفه  15آیات 4-3

نقاشی

11

خدا می خواهد شما در او در
امنیت باشید.
لوقا و لیدیا خوشحالند که می توانند زمانی
را از نظر فامیلی در کنار هم داشته باشند.
احساس امنیت دارند وقتی میدادنند که
والدین آنها را دوست دارند و موا ظب انها
هستنند .
لوقا و لیدیا هر روز منتظرند خانواده آنها
برای آنان کتاب مقدس را بخوانند تا راجع
به خدا بیشتر بدانند.
لوقا و لیدیا از کتاب مقدس یاد گرفتند که
هیچ کس نمی تواند آنها را از دست خدا در
آورد چون انها عضو خانواده خدا هستند.
این باعث میشود که لیدیا و لوفا در خدا
احساس امنیت کنند.
آیا شما در خدا امنیت دارید؟
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موضوع
خدا می خواهد شما در او در امنیت باشید

یوحنا 01آیه21
من به آنها حیات جاودان دادم و
انها هرگز نمیمیرند و هیچ کس
نمی تواند انها را از دست من
در آورد.

خدا می خواهد شما چه چیز را بدانید؟
خدا می خواهد شما بدانید وقتی که شما یک مسیحی
هستید (عضو خانواده خداوند )شما در او در امنیت
هستید.
ﺧﺪا ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻗﻮل داده ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ
را از دﺳﺖ او ﺑﯿﺮون آورد .اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯿﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ
ﻣﺒﺎدا ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
اﯾﻦ آراﻣﺶ ﻣﯿﺪھﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺢ اﯾﻤﺎن
آورﯾﺪ و او را ﻗﯿﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﯿﺢﺧﺪاوﻧﺪ
ﺳﺎزد.
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کالمی برای والدین :بعضی اوقات یک کودک فکر میکند به طور مداوم باید عیسی را به زندگی خود دعوت کند.
این اطمینان را به او بدهید که فقط یک بار او باید این کار انجام دهد .یوحنا  12آیه 19می گوید پدرم که آنها را به من داده است از همه بزرگتر است و هیچ
کس قادر نیست آنها را از دست پدر بیرون اورد خدا نجات فرزند شما را با فدرت خود محفوظ نگه میدارد .این کمک می کند که فرزند شما روزی که مسیح
را قبول کرده است در کتاب مقدسش بنویسید .رومیان  2آیه  11و آیات  39-35واول قرنتیان فصل  1آیات  12– 19فیلیپیان  1آیه 1افسسیان  1آیات 14-13اول
یوحنا  5آیه13

نقاشی

10

خدا می خواهد به خانواده او
بپیوندی
یعقوب دوست دارد روی پای عیسی بنشیند
و با او صحبت کند.یعقوب ایمان دارد که
خدا پسرش را فرستاد که بخاطر گناهان او
روی صلیب بمیرد.
یعقوب به عیسی گفت که برای گناهانش
متاسف است  .عیسی گناهان یعقوب را
بخشید و به او حیات جاودان داد.
یعقوب خوشحال است که برای همیشه با
مسبح زندگی می کند.
آیا شما می خواهید که مسیح گناهان شما
را ببخشد و عضو خانواده خدا شوید؟
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موضوع
خدا میخواهد که تو جزو خانواده او بشویی

ﯾﻮﺣﻨﺎ  0آﯾﮫ02

اﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﮫ او را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ وﺑﮫ او
اﯾﻤﺎن آورد اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪا ﺷﻮد .

به چه صورت به خانواده خدا می پیوندید؟
خدا به شما زندگی جاودانی میدهد اگر به مسیح ایمان
آورید و به گناهان خوداقرار کنید و به دنبال او باشید.
ازآنجا که خدا مقدس است او نمیتواند در بهشت با گناه
سر کند خدا تو را دوست دارد و پسرش عیسی را برای
تو داد تا در زمین بر روی صلیب بمیرد تا راه تو به
بهشت باز شود.
خدا به تو ایمان میدهد تا به مسیح ایمان آوری اگر از او
بخواهی .ایمان آور که مسبح برای گناهان تو مرد وبر
مرگ غلبه کرد تا به تو زندگی جاودانی بدهد.
به عیسی بگو برای گناهانت متاسف هستی و می خواهی
دیگر آنرا انجام ندهی .از مسیح بخواه که تو را حفظ کند
و خداوند تو باشد .مسیح را از طریق خواندن کالم مقدس
خداوند اطاعت و دنبال کن.
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ﮐﻼﻣﯽ ﺑرای واﻟدﯾن:ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧود ﺗﺷرﯾﺢ ﮐن ﮐﮫ از ﻧظر ﺟﺳﻣﯽ در ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده و از ﻧظر روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد در ﺧﺎﻧواده ﺧدا ﺗوﻟد ﯾﺎﺑد .ﻧﺟﺎت را ﺑﮫ ﻓرزﻧد
ﺧود ﺗﺣﻣﯾل ﻧﮑن اﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑده روح اﻟﻘدس او را در زﻣﺎن ﻣﻌﯾن ﻣﻌﻠوم ﮐﻧد در ھر ﺻورت ﺑﯽ ﻣﯾل ﻧﺑﺎش ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧﺟﺎت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.و ﭼﮕوﻧﮫ
ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ رھﺑری ﮐﻧﯾد  .ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﺧر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ھداﯾت ﮐﻧﯾد .در اﻓﺳﺳﯾﺎن  1آﯾﺎت2و 9ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺷﻣﺎ از طرﯾق
ﻓﯾض از راه اﯾﻣﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﯾد ﻧﮫ از طرﯾق ﮐﺎرھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺟﺎت ھدﯾﮫ ﺧداﺳت .ﯾوﺣﻧﺎ  3آﯾﮫ 11و ﯾوﺣﻧﺎ  14آﯾﮫ 1و اﻋﻣﺎل  4آﯾﮫ 11روﻣﯾﺎن  5آﯾﮫ 2روﻣﯾﺎن
 12آیات 12-9افسسیان  1آیات 2-9

نقاشی

9

خدا میخواهد شما به گناه خود
اعتراف کنید
مارتا جعبه کوچک موسیقی نگین دار تزیینی
استر را دوست دار د .او آن را خیلی دوست دارد
او آنرا وقتی استر نگاه نمیکرد در جیب خرد
گذاشت و به خانه اش رفت.
وقتی به خانه اش رفت مارتا کم کم شروع به
احساس گناه کرد که جعبه موزیک استر را
دزدیده است .او میدانست که خدا دیده وقتی او
جعبه را به خانه برده.
مارتا به خانه استر رفت و از بردن جعبه
موزیک معذرت خواست  .مارتا گفت دیگر
اینکار را انجام نمیدهد واستر او را بخشید .مارتا
همینطور دعا کرد که خدا او را ببخشد.
مارتا خیلی شکر گزار میشود وقتی به گناهش
اعتراف میکند و خداوند در بخشش او امین
است.
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آیه حفظی

اول یوحنا  0آیه 9
“اگر ما به گناهان خود اعفراف کنیم او
امین و عادل است و گناهان ما را
میبخشد و از هر نا راستی ما را پاک
میکند

موضوع
خدا میخواهد شما به گناهان خود اعفراف
کنید
خدا می خواهد تو چه کار کنی ؟
خدا می خواهد تو گناهان خود را به او بگویی.
ﮔﻧﺎه ﻋدم اطﺎﻋت ازاو و واﻟدﯾن ﺷﻣﺎﺳت .ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ
ﺑرای ﮔﻧﺎه  ،دروغ ،ﺑﺣث و ﺟدل و ﭼﯾزھﺎی ﺑد ﺑﮫ
دﯾﮕران ﮔﻔﺗن اﺳت .ﮔﻧﺎه اﺷﺗﺑﺎه اﺳت.
وقتی تو گناه میکنی خدای تو وپدر و مادر تو را
خوشحال نمیکند .هر زمانی که به گناهان خود اقرار
میکنی خدا امین است و تو را میبخشد.
بعد از اقرار به گناه خدا نمی خواهد که تو آن را
دوباره انجام دهی .کتاب مقدس شما را راهنمایی
میکند که چه چیز درست و چه چیز غلط است.

24

کالمی برای والدین :ما همه گناه کرده ایم .اگر ما گناهکار نبودیم عیسی مسیح الزم نبود برای گناهان ما بمیرد .به فرزند خود کمک کنید که به گناهان خود نزد خدا اعتراف کند و از
خدا تقاضای بخشش کند .در آخرکتاب صفحه راهنما برای فرزند نا مطیع و گناهکار نوشته شده است .نگاه کنید در کتاب امثال  24آیه 13میگوید ما باید گناهان اقرار شده را ترک
کنیم وتکرار نکنیم رومیان  3آیه 23و رومیان  8آیه 23و رومیان  11آیه 9اول یوحنا آیات  11-4مزمور  51آیات  5-1مزمور  113آیات12-11

نقاشی

8

خدا نجات را به ما
پیشنهاد کرد
ﭘﻄﺮس ﺑﮫ دوﺳﺘﺶ ﻧﻌﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺧﺪا
ﺧﯿﻠﯽ او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد و او ﺑﺮای
ﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺰﺳﺰ اﺳﺖ.
ﭘﻄﺮس ﺣﺘﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم ﺑﭽﮫ
ھﺎی دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ دارد.
ﭘﻄﺮس آﯾﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﮐﮫ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﻌﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا آﻧﻘﺪر
ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد را داد ﺗﺎ ھﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ او اﯾﻤﺎن اورد
ﻧﻤﯿﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﭘﻄﺮس ﺑﮫ ﻧﻌﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرت داد ﺗﺎ ﻋﺸﻖ
ﺧﺪا و ﻧﺠﺎت او را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد.
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آیه حفظی
ﯾﻮﺣﻨﺎ  3آﯾﮫ06

ﺧﺪا اﻧﻘﺪر ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن را دوﺳﺖ
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را داد
ﺗﺎ ھﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ او اﯾﻤﺎن اورد ﻧﻤﯿﺮد
ﺑﻠﮑﮫ ﺣﯿﺎت ﺟﺎودان ﯾﺎﺑﺪ.

موضوع
خدا نجات را به ما پیشنهاد کرد
خدا به ما چه پیشنهادی کرده است؟ خدا تنها
فرزند خود را داد  ،عیسی مسیح که نجات(حیات
جاودان )را برای شما مهیا میکند.
از جایی که خدا مقدس است گناه وارد بهشت
نمیشود .خدا میخواهد که شما با او در بهشت
زندگی کنید زیرا او شما را خیلی دوست دارد.
خدا آنقدر جهان را دوست دارد که تنها پسر خود
مسیح را داد تا باالی صلیب مرد که جریمه
گناهان ما را پرداخت کند .خدا حیات جاودان را
به تو میدهد اگر به او ا یمان آورید و از او
اظاعت کنید و دنبال او باشید.

22

کالمی یرای والدین :ارزش هر چیز یستگی به قیمتی دارد که مردم برای آن می پردازند.شما خیلی زیاد برای خداوند با ارزش هستید تا جایی که او پسر خود را برای
پرداخت گناهان شما داد .این نمایش بزرگ عشق خدا برای شما است.درسهای بعدی اقرار به گناه  ،یکی شدن با خانواده خداوند و اطمینان در نجات را برای شما بیان
میکند.یوحنا 1آیه 11یوحنا  12آیات  12تا  19اعمال  4آیه 11ورومیان  5آیه  2افسسیان  1آیات 2و 9اول یوحنا  5آیه13

نقاشی

7

خدا مقدس است
مادر حنا به او گقت قبل از شام شیرینی
نخورد .وقتی کسی نگاه نمی کرد حنا به
آشپر خانه رفت و دو تا شیرینی خورد.
وقتی مادرش متوجه شد شیرینی ها نیستند
از حنا پرسبد که آیا او شبرینی ها را
برداشته حنا گقت نه.
سپس مادر حنا خرده شیرینی ها را روی
لباس حنا دید و دوباره پرسید ،حنا خجالت
زده شد که مادر متوجه دروغ او شده است
.
حنا از مادرش به خاطر برداشتن شیرینی
ها و دروغ گفتنش معذرت خواهی کرد.حنا
از مادرش وخدا برای دزدی و دروغش
تقاضای بخشش کرد.حنا میداند که نباید
دیگر این کار را انجام دهد.
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آیه حفظی

موضوع
خدا مقدس است

مزمور  33آیه03
راه تو ای خداوند مقدس است.
چه خدایی به عظمت تو است ای
خدا؟

خدا به چه مشابه است ؟
خدا مقدس است“.مقدس“ به چه معنی است ؟
مقدس یعنی بی گناه بودن.هر شخص در روی زمین با
گناه در قلبش بدنیا می آید.
گناه خطا است .گناه عدم اطاعت  ،دروغ  ،دزدی ،
تقلب  ،رنجاندن و اذیت دیگران است .گناه همین طور
به معنی عدم اطاعت از کاری است که خداوند میخواهد
ما انجام دهیم.
خدا تو را آفرید تا با او در بهشت رابطه داشته باشی.
از جایی که خدا مقدس است گناه نمیتواند وارد بهشت
شود .خدا پسرش عیسی را فرستاد تا برای گناهان تو
روی صلیب بمیرید .عیسی بر مرگ غلبه کرد و
رستاخیز کرد تا تو بتوانی برای همیشه با خدا در
بهشت زندگی کنی.

20

کالمی برای والدین :از جایی که خدا مقدس است گناه نمیتواند وارد بهشت شود .برای فرزند خود شرح دهید گناه کاری است که نباید انجام دهیم و حرفی است که نباید گفته شود.بچه ها
باید بفهمند گناه کار اشتباهی است قبل از اینکه بخشش گناه را از طرف خدا قبول کنند .کتاب خروج  01آیه  00مزمور  10آیات  1-6و 01اول سوئیل  09آیه  9اشعیا آیه3و لوقا 0
آیه11

نقاشی

6

خدا قدرت کامل است
خدا آنقدر با قدرت است که راهی از
دریای سرخ برای اسراییل باز کرد که
توانستند از دنبال کنندگان مصری خود
فرار کنند.
اگر خدا آنقدر قدرت دارد که آب را مثل
بک دیوار بلند کرد در مشکالت به تو هم
میتواند کمک کند .او قدرت دارد که
جواب دعای تو را بدهد.
در کتاب مقدس میتوانید در باره قدرت
عجیب خداوند وچگونه او قدرت خود را
برای خوبی کسانی که به او ایمان دارند
استفاده می کند بخوانیدد.
خدا از تو حفاظت میکند واحتیاجات تو
را بر آورده میکند.او تو را در تمام
زندگی راهنمایی میکند اگر شما از او
اطاعت کنید.

19

6

آیه حفظی
ارمیا  32آیه03
آه ای خداوند خدا ! اینک تو
آسمانها و زمین را با قدرت خود
آفریدی و با دست خود آنها را
گستردی هیچ چیز برای تو

مشکل نیست.

موضوع
تمام قدرت ازآن خداوند است
خدا شبیه کیست ؟ هیچ کس به بزرگی و فدرت
خداوند یهوه نیست.
شما در هر چیز که خداوند آفریده میتوانیدقدرت
او را ببینید .خالق همیشه خلفتش بزرگتز است.
خدا کنترل کامل همه چیز را در دست دارد.
قدرت نا محدود بر همه چیز دار  .خدا قدرت
نجات گناهکار را دارد و میتواند به او هدیه نجات
و حیات جاودان را در بهشت برای همیشه بدهد.
ﺧﺪای دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻓﺪرت ﺧﺪای ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ.

18

کالمی برای والدین  :به فرزندان خود بگویید که هیچ کس به قدرت و بزرگی خدای ما نیست .وقتی میفهمی که خدا چه فدرتی دارد تو را به اطمینان بیشتر به
خدای قادر میرساند .برداشت ما از خدا تعیین می کند گه چطور زندگی کنیم .اشیا ء  42آیه 11میگوید :چشمان خود را به آسمان بیانداز و ببین که چه کسی ستارگان
را آفرید و آنها را با تعداد خاص در مکانهای معین قرار داد و آنها را یه اسم خواند بخاطر بزرگی قدرت و قوت خود حتی یکی از آنها هم نا دیده گرفته نشده است
پیدایش 1آیه 1و اول تواریخ  19آیات 11-11و مزمور  11آیه 13و اشعیا  42آیات 31-12و ارمیا  12آیه 11و رومیان  1آیه1و12

نقاشی

5

خدا همه چیز را میداند
مارک گفت :او مرا زد.
آدم به پدرش گفت ”نه من نزدم!“ مارک
گقت“ :او هم مرا زد ”
ﭘﺪر ﭘﺴﺮھﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮھﺎﯾﺶ
دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ او ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﯾﺎد آوری ﮐﺮد
ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ھﻢ آﻧﮭﺎ
دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪا ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯿﺪاﻧﺪ.
آدم احساس بدی کرد که به پدرش دروغ گفته
است .او تصمیم گرفت که حقیقت را بگوید و
ا ز پدر و برادرش پوزش خواست .
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل دروغ ﮔﻔﺘﮫ اﯾﺪ؟ ﺑﯿﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺧﺪا ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﺗﻮ ﭼﮫ ﻗﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﭼﮫ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﯽ و ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﯽ.
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آیه حفظی

موضوع
خدا همه چیز را میداند

اول یوحنا  3آیه21
خدا از قلب ما بزرگتر است “
و همه چیز را میداند“

خدا چه چه چیز را میداند؟ .هیچ چیز نیست که
خدا راجع به تو نداند.
خدا میداند چه چیز تو را خو شحال و چه چیز تو
را ناراحت میکند .او حتی میداند در فکر تو چی
میگذرد .او میداند چه وقت تو وسوسه میشوی که
کار بدی انجام دهی .میداند در قلب و افکار تو چه
میگذرد وقتی که تو کاری را انجام میدهی یا انجام
نمیدهی.
خدا بزرگ است زیرا همه چیز را راجع به تو
میداند چه چیز برای تو امروز و فردا وآینده اتفاق
خواهد افتاد.
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کالمی برای والدین:خدا همه چیز را میداند !هیچ چیز نیست که خدا آنرا نداند .خدا همه احتیاجات ما را میداند رومیان  11آیه33میگوید آه عمق ودولتمردی خدا و
حکمت و دانش خدا و داوریهای او و راه های او چه ژرف و دست نیافتنی است !
مزمور  139آیات 1تا  1و  11تا  12و  13تا  14و مزمور  142آیه 4و متی  1آیات 33-31و متی  12آیه 19و 32و یوحنا  11آیه 12وعبرانیان  4آیه13

نقاشی

4

خدا همیشه با شماست
روت از رعد و برق و طوفان ترسان
بود.اوخرس عروسکی خود را بر داشت و
به روی صندلی که از پنجره دور بود پرید.
انگاه روت آیه کتاب مقدس را به یاد آورد
”من همیشه با شما هستم“.حا ال روت دیگر
ترسان نیست زیرا او میداند خدا همیشه با
او خواهد بود.
روت خوشحال است زیرا میداند تا موقعی
که بزرگ شود و پیر شود خدا با او خواهد
بود
آیا تو تا به حال از چیزی ترسان بوده ای ؟
به یاد داشته باش خدا همیشه با تو خواهد
بود.
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آیه حفظی

موضوع
خدا همیشه با شما ااست

یوشع  0آیه9
من به تو فرمان دادم که قوی
و دلیر باش؟ لرزان و نا امید
مباش چون خداوند خدای تو با
توست هرکجا که بروی.

چه وقت خدا با توست؟ خدا همیشه با توست.
تو هرگز تنها نیستی زیرا وعده داده که همیشه با
تو است و تو را تنها نمی گذارد پس آیا تو باید
ترسان باشی؟
شما روزها مسایل و مشکالت دارید .اما خدا
همیشه با شماست شما را تشویق می کند.
چه در جوانی و چه در پیری با شما خواهد بود.
حضور خدا با کسانی است که با او را بطه
شخصی دارند و این حضور تا در بهشت ادامه
خواهد داشت .
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ﮐﻼﻣﯽ ﺑرای راﻟدﯾن:ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧود ﺗوﺟﯾﺢ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺎ آﺧر زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺧواھد ﺑود .ارﻣﯾﺎ  13آﯾﺎت 13و14
ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﮔوﯾد آﯾﺎ ﻣن ﺧداﯾﯽ ھﺳﺗم ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻧﮫ ﺧدا ﯾﯽ ﮐﮫ دور اﺳت؟ آﯾﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺧود را در ﺟﺎﯾﯽ از ﻣن ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣن اورا ﻧﺑﯾﻧم ؟
ﺧداوﻧد ﻣﯾﮕوﯾد .ﻣزﻣور  11آﯾﮫ 2و ﻣزﻣور  139آﯾﺎت  1ﺗﺎ  11و ﺗوارﯾﺦ  12آﯾﮫ 12ﯾﻌﻘوب 4آﯾﮫ 2اول ﺗﺳﺎ ﻟوﻧﯾﮑﯾﺎن  4آﯾﮫ 12و ﻋﺑراﻧﯾﺎن  4آﯾﮫ13

نقاشی

3

خدا در همه جا هست
ناتان دوست دارد که خلفت
خدا را وقتی که در پشت
منزلش میدوید ببیند.
ناتان بازی کردن را در
بیرون خانه خیلی دوست
دارداو همیشه از مادرش
اولین وقتی که او را به خا نه
صدا میزند اطاعت نمی کند.
بعضی اوقات پشت درخت
قایم میشود وبه شکلی رفتار
میکند که صدای مادرش را
نشننیده است.
خدا همه چیزی را که ناتان
میکند خوب یا بد میبیند.
وقتی ناتان از مادرش
اطاعت میکند به خدا احترام
می گذارد.

13

3

آیه حفظی

موضوع
خدا همه جا هست

امثال  05آیه3
چشمان خداوند در همه جا
هست و خوب و بد را میبیند

خدا شبیه چه چیز است .خدا روح است.
خدا هر چه شما انجام میدهید میبینید زیرا او همه
جا هست .قفط خدا میتواند در آن واحد در بیشتر
از یک مکان باشد .
خدا میتواند ببیند که شما کار خوب یا بد انجام
میدهید او قلب شما و افکار شما را میشناسد و
شما نمی توانید از خداوند پنهان کنید.
خداوند میخواهد شما را برکت دهد اگر شما او را
برکت دهیدد اگر شما او را اطاعت وکامال او را
عمل نمایید.
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ﮐﻼﻣﯽ ﺑرای واﻟدﯾن :ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از ﺧداوﻧد ﺑﮕرﯾزﯾم .ﺑﮫ ﯾﺎد ﻓرزﻧد ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد ﮐﮫ ﺧدا ھر ﭼﮫ ﮐﮫ اوﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﯾداﻧد وﻣﯾﺑﯾﻧد ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑزرﮔﺎن و واﻟدﯾن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺧدا
ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﯾﺑﯾﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻠب و اﻓﮑﺎر آﻧﺎن را ھم ﻣﯾﺑﯾﻧد  1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  11آﯾﮫ 9ﭼﺷﻣﺎن ﺧداوﻧد در ﺗﻣﺎم زﻣﯾن ﺣرﮐت ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣﻼ ﻗوی از ﻗﻠب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ
او ﺗﻌﻠق دارد ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣزﻣور  139آﯾﮫ 1ﺗﺎ  11اﯾوب  34آﯾﮫ 11ارﻣﯾﺎ  13آﯾﮫ 14ﻋﺑراﻧﯾﺎن  4آﯾﮫ 13

نقاشی

2

خدا تو را به طرز درستی آفرید
ﻓﯿﺾ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﯾﻮﯾﯿﻞ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﺪی
ﺑﭽﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪود.
ﻓﯿﺾ ﺑﮫ ﯾﺎد ﯾﻮﯾﯿﻞ آورد ﮐﮫ ﮔﺮ ﭼﮫ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪود وﻟﯽ
رﯾﺎﺿﯽ او ﺧﻮب اﺳﺖ.
فیض به یاد یوییل آورد که خدا هر
شخصی را به نهو مخصوصی با
تفاوت در قدرت و ضعفهایشان آقرید.
یوییل فهمید که همه نمیتوانند در همه
چیز خوب باشند وخدا او را بدون هیچ
اشتباهی آقریده است.
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2

آیه حفظی

موضوع
خدا تو را بدرستی آفرید

مزمور  039آیه04
من ترا شکر میکنم که مرا
به طرز عجیب و شگفت
انگیز آفریدی.

خدا تورا چطور آفرید؟ خدا تو را به طرز
درست آفرید!.دانستن این جالب است که
وقتی خدا تو را آقرید او هیچ اشتباهی نکرد.
خدا تو را با هیبت قدرت خود درست به
همان شکلی که می خواست آفرید هیچ کس
دیگر کامال به شکل تو نیست!به شکل ویژه
خود هستی و خدا برای زندگی تو نقشه و
هدفی دارد.
خدا تو را آقرید که با تو مشارکت ورابطه
داشته باشد .وقتی تو کالم خدا را اطاعت
کنی و دنبال کنی او زندگی تو را هدایت
می کند.
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کالمی به والدین :خدا تو را به شکل خود آقرید به این معنی که که تو میتوانی فکر کنی حرف بزنی احساس کنی قوه ابتکار داشته بااشی وتصور کنی .این ویژگی که
به شکل خدا خلق شدی به تو اجازه میدهد که با او رابطه شخصی داشته باشی این ویژگی تو را در مقا بل او با ارزش می نماید.
خورشید ماه ستارگان درختان سنگ وحیوانات نمی توانند با خدا رابطه شخصی داشته با شند .وقتی فرز ند شما این مفهوم را فهمید این باعث رشد شخصیت و خود
آگاهی او میشود .پیدایش  1آیه12ویوییل  11آیه 2و مزمور 139آیات13و12و رومیان 11آیات3و5را بخوانید.

نقاشی
خدا خالق

1

است.

راکی وسمور در آفتاب با حیوانات
دیگر بازی می کند.
چند حیوان میتوانید پیدا کنید که
خداوند آنها را خلق کرده است؟ آیا
شما درختانی را که خداوند آفریده
میبینید؟ چند نوع درخت می توانید
پیدا کنید؟
گیاهان وحیوانات برای زندگی
احتیاج به آب دارند
در کدام قسمت تصویر شما آب را
می بینید؟
خدا همه چیز را آفریده است.
فقط خدا می تواند چیز هایی که
حیات دارند بسازد .شما می توانید
از خدا بخاطر اینکه شما را خلق
کرده هم تشکر کنید.

9
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آیه حفظی

موضوع
خدا خالق است
خدا کیست ؟ خدا خالق آسمان وزمین است.

پیدایش 0:0
درابتدا خدا آسمانها و
زمین را آفرید.

ﺧدا روز و ﺷب  ,آب ,زﻣﯾن وھوا و ﮔﯾﺎھﺎن
ﺣﯾواﻧﺎت و ﻣردم را ﺧﻠق ﮐرد.
ھر ﺟﮫ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑوﺟود آورده اﺳت .اﻧﺳﺎن
ﻣﯾﺗواﻧد ھر ﺟﯾز ﺑﺳﺎزد .وﻟﯽ ﻓﻘظ ﺧداﺳت ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﯾﺎت دارﻧد ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد.
ﺧدا ﺑزرﮔﯽ ﺧود را از طرﯾق ﺧﻠﻘت ﭼﯾزھﺎ
ﻧﺷﺎن داد .او ﺗو را ﺧﻠق ﮐرد ﺗﺎ ﺗو ﺑﺗواﻧﯽ ﺑﺎ او
ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ راﺑطﮫ داﺷﺗﮫ و ﺑﺎ او زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯽ.
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کالمی برای والدین:یکی از مهمترین چیزهایی که شما میتوانید به فرزندان خود آموزش دهید راجع به خداوند است.او بر هرچیز دانا
است(.مزمور  139آیات 1-1واول یوحنا فصل  3آیه) 12همه جا هست(مزمور  139آیات11-2متی  12آیه) 12وهمه قدرت در دست اوست
(مزمور  19آیه1و اول تیموتاووس آیه)12هرگز تغییر نمیکند(یعقوب  1آیه 12و مالکی فصل  3آیه1و عبرانیان  13آیه)2ومقدس و بزرگ
است (اول پطرس  1آیه11وارمیا  13آیه 14مزمور  22آیه 13و مزمور  145آیه )3

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 119آیه115



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 03و ، 26یوحنا  06آیه  ، 33مزمور  09آیات 3
تا ، 04رومیان فصل  05آیه ،4دوم قرنتیان  0آیات  3تا 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  ، 3افسسیان فصل  6آیه
 ،0کولسیان فصل 3آیه  ،21اول پطرس  0آیه 22
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  2آیه  ، 2دوم پطرس  3آیه  ، 01کولسیان  3آیات  01تا
 ، 06افسسیان  4آیه  ، 23رومیان  02آیات 0و ، 2دوم قرنتیان  3آیه
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 33آیه  ، 30متی  4آیات  0تا، 00
اول قرنتیان  01آیه  ، 03افسسیان  6آیه  ، 03عبرانیان 4آیه ، 02
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 3-2
حفظ کالم مقدس ما را برای خدمت وشریک شدن کالم با

دیگران آماده می سازد  .مزمور  81آیه  ، 4اول
پطرس  3آیه  ، 15دوم تیموتاوس  3آیات  18و17

 به شکل عادت ...عملی که هر روز انجام دهید عادت
روزانه شما میشود .در مزمور 119آیه  1میگوید :
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
 -2آیه هر درس را حفظ کنید  .قسمت اصلی هر آیه برای
حفظ کردن می با شد .

درس و داستان
 -1خوا هشمند است که در ضمن هفته برای تکرار
درس و آ یه برای فرزندان خود زمان بگذارید.
 -2صفحه رنگ و داستان به طوری طرح شده است که
درس مربوطه را تقویت میکند.
 -3کالمی به والدین  -اطالعا ت بیشتری به والدین
میدهد که چگونه با فرزندان خود شریک شوند.

6

مروری برخدمات گروه 3
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  9تیموتاوس فصل  9آیات  0تا  1هدایت 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  3به سه قسمت زیر تقسیم شده است:
 -1.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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درس

فهرست
مطالب
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4
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13
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

موضوع
خدا خالق است
خدا تو را درست خلق کرده است
خدا همه جا هست
خدا همیشه با شما است
خدا همه جیز را میداند
خدا قادر است
خدا مقدس است
خدا نجات دهنده است
خدا میخواهد شما به گناهان خود اعتراف کنید
خدا میخواهد تو به خانواده او بپیوندی
خدا میخواهد تو در او امنیت داشته باشی
خدا میخواهد تو او را پرستش نمایی
خدا میخواهد تو به او اعتماد کنی
خدا میخواهد تو حکمت داشته باشی
خدا میخواهد تو مطیع او باشی
خدا محبت است
خدا میخواهد تو او را دوست بداری
خدا میخواهد تو دیگران را دوست بداری
خدا میخواهد تو صبور باشی
خدا میخواهد تو مهربان باشی
خدا میخواهد تو دیگران را ببخشی
خدا میخواهد تو سخاوتمند باشی
خدا میخواهد تو بتوانی خود را کنترل کنی
خدا میخواهد تو شکرگزارباشی
خدا میخواهد تو در خداوند شاد باشی
مزمور 111
مزمور 111
مزمور 111
مرمور 111
مزمور 111

آیه
پیدایش 1:1
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