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موسی کسی که شریعت را داد

شش درس درباره زندگی موسی
 این دروس به بچه ها کمک می کند تا تقدیس خدا را در زندگی روزانه شان

.منعکس کنند

:محتوا
 چطور می توان یک بچه را به سوی مسیح هدایت کرد                 داخل

جلد جلو
 چطور می توان یک بچه را به سوی تقدیس شدن هدایت کرد          داخل

جلد جلو

درس ا -  خدا در کوه سینا صحبت می کند
درس 2 – مردم به بت پرستی رو می آورند

درس 3 – جاسوسان کنعان را بررسی می کنند

درس 4 -  موسی برعلیه خدا گناه می کند
درس 5 – موسی مار برنزی را برپا می کند

.درس 6 – موسی با عیسی خداوند صحبت می کند

 جدول تصاویر
  کپی اصلی آیات حفظی                                                    داخل جلد

پشت کتاب
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درس 1                       خدا در کوه سینا صحبت می کند

خطوط کلی درس
1 – مقدمه

وقتی که درون یک آینه نگاه می کنید چه می بینید؟

2 – پیشرفت وقایع
)الف – در رفیدیم اسرائیلیها با عصبانیت بخاطر نبود آب به موسی شکایت کردند. ) 17 : 1 – 4

 ب   -  موسی دعا کرد و به فرمان خدا با عصای اش یک بار به صخره ضربه زد، و خدا سخاوتمندانه آب از
) صخره فراهم کرد. ) 17 : 5 – 6

)پ  -   موسی آن مکان را مریبه نامید.  17 : 7

)ت  -  در کوه سینا، موسی با خدا مالقات کرد و عهد خدا با قوم را دریافت کرد. ) 19: 1 – 6          
) ث  -  قوم با قول دادن مبنی بر اطاعت از فرمانهای خدا پاسخ دادند. ) 19 : 7 – 8

 ج  -  خدا به قوم دستور داد تا برای مالقات با خدا و دریافت احکام اش تدارکات ویژه ای ببینند. )           
15 – 9 :19(

)چ  -  خداوند شکوه و قدوسیت خویش را برای مردم به نمایش گذاشت. ) 19: 16 – 25

چشم انداز درس

متن کتاب مقدس                                 خروج 17: 1 – 7 ، 19: 1 – 20، 26

 آیه حفظی                                         الویان 20: 7 " پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید، زیرا
" .من یهوه  خدای شما هستم                                                     

 هدف تعلیم                                        بچه نجات یافته تقدیس خدا را در افکار، اعمال و گفتاراش نشان
.خواهد داد                                                    

.تعلیم اصلی                                      خدا می خواهد که شما زندگی مقدسی را زیست کنید

 تاکید برای نجات نیافتگان                    برای مقدس بودن، شما باید اول عیسی خداوند را قبول کنید تا
.فرزند خدا  شوید                                                   

 صخره، ،ML – کمکهای تصویری                             تصاویر 6 – 1 – 1 یا تصاویر 24 و 18- 1
آب، ابر
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)ح  -  خدا احکام اش را به قوم اش داد. ) 20: 1 – 17
            

 خ  -  قوم از دیدن شکوه و عظمت خدا برروی کوه وحشت زده شدند، اما موسی آنها را از نیت خدا            
)مطمئن ساخت. ) 20: 18 – 20

3 – نقطه اوج داستان
.خدا می خواست که قوم اش با زندگی های مقدس شان قدوسیت او را منعکس کنند

4 – نتیجه
 الف- وقتی که موسی به باالی کوه رفت تا دوباره با خدا مالقات کند، قوم در فاصله دورتری باقی ماند. )20 :

21(
 ب  - خدا دو فرمان اول خود را به موسی یادآوری کرد و به او آموزش داد تا قربانگاهی برای پرستش او

)بسازد. ) 20 : 22 – 26

) تقال ) بچه9 نجات یافته           
)خدا می خواهد که شما زندگی مقدسی را زیست کنید. ) الویان 20 : 7

 )دعوت ) بچه نجات نیافته           
)عسی خداوند را قبول کنید و فرزند خدا شوید. ) یوحنا 1 : 12
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 تدریس آ یه حفظی
 : آ یه حفظی

 الویان 7:20  " پس خود را تقدیس نمائید ومقدس باشید؛ زیرا من یهوه
 ." خدای شما هستم

 : مقدمه
 چطور می توانید بگوئید؛ یک نفر مسیحی است؟ ) به عیسی خداوند مسیح
 ایمان دارد.( چه چیزهائی درزندگی یک مسیحی ممکن است ببینید. که به

 شما کمک میکند که اورامسیحی بدانید؟ ) بگذارید بچه ها جواب دهند.(
 اگرسما مسیحی هستید؛ آیا دیگران این رااززندگی شما درک می کنند؟ آیه

.حفظی ما امروز شرح می دهد که زندگی یک مسیحی چگونه باید باشد

 نمایش : کتاب مقدس رانشان دهید وتوضیح دهید که آن کالم خداست. آیه
 راازروی کتاب مقدستان بخوانید وبگوئید که چگونه آنرا پیدا کردید. وبابچه

.ها آیه راکه ازروی آیه نمایشی نوشته اید؛ بخوانید

: کاربرد
 نجات یافته : اگرشما قبال" عیسی رابعنوان منجی قبول کرده اید؛ خداوند 

 می خواهد مقدس زندگی کنید. دیگران باید قدوسیت خداوند رادراعمال
 وگفتار شما ببینند.آیا مردم اطراف از طریق زندگی شما می دانند که شما به

عیسی ایمان دارید؟
 نجات نیافته : شما می توانید زندگی مقدس داشته باشید؛ فقط اگر عیسی
 خداوند رابعنوان نجات دهنده قبول کنید. زیرا عیسی ؛ خدای پسراست

 واومقدس است. تنها اومی تواند مجازاتی راکه شمابخاطر گناهتان
 سزاواربودید بامردن روی صلیب بردارد. آیا شما عیسی راامروز بعنوان

نجات دهنده تان خواهید پذیرفت؟

: توضیح
 پس خود را تقدیس نمائید. " بدین معنی است که از حرف؛ عمل " 
 وفکرگناه آلود خودتان راجداکنید؛ پس می توانید بازندگیتان خداوند

 راخوشنودسازید." ومقدس باشید. زیرامن یهوه خدای شماهستم ." مقدس
 بودن یعنی پاک وطاهربودن ازچیزهای گناه آلود. خداوند می خواهد که
 فرزندانش؛ پاکی وقدوسیت خدا رادرزندگیشان منعکس کنند وهرروزه

.بیشتر وبیشتر شبیه اوبشوند

: فعالیت بشارتی
 دری بسوی بهشت : ) صلیب رابادرب بسته نشان دهید(. این شکل چه
 موضوعی راخاطر نشان می سازد؟ ) اجازه دهید بچه ها جواب دهند(.
 این صلیب عیسی مسیح پسرخداوند رانشان میدهد که مجازات گناهان

 مارابرداشت. آیا بیاد می آورید که گناه چیست؟ ) هرچیزی که فکر کنید؛
 بگوئید وعمل کنید که قانون خدا رابشکند. اگر مادر شما بگوید که کاری

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
 یوحنا 13: 17 را در طول این سری از

 .درس تدریس کنید

 به بچه ها کمک کنید تا با استفاده از آدرس
 ) مرجع ( آیه، آیه را در کتاب مقدس پیدا
 کنند. در ابتدا ایشان نیاز دارند که شهر )
 کتاب الویان (، بعد خیابان ) باب 20 ( و
 در آخر شماره ی خانه در آن خیابان ) آیه

.7 ( را پیدا کنند

 تکرار برای پیش دبستانی ها
 رد پا "شانزده رد پای کاغذی ببرید. " 

 هریک از رد پاها نشانگر یکی از کلمات
 آیه است. دو رد پای باقیمانده برای مرجع

 .آیه در ابتدا و انتهای آیه می باشد
 اگر مایل هستید می توانید جای پاها را

 روی زمین با چسب نواری بچسبانید و به
 وسیله انها مسیری را تهیه کنید. مادامی که

 آیه را به همراه بچه ها می گویید اجازخ
 دهید یکی از بچه ها یک قدم برای هر

 کلمه در مسیر تعیین شده بردارد. فراموش
 نکنید که مرجع آیه را در ابتدا و انتهای

 ان بگویید. به بازی ادامه دهید تا وقتی که
 هر بچه ای یک بار بر روی آن مسیر راه

 .برود
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 راانجام دهید وشما نادیده بگیرید؛ گناه کرده اید. وقتی که دروغ بگوئید
 تادرمشکل نیافتید؛ گناه کرده اید. وقتی که ازکسی متنفرباشید؛ گناه کرده

. اید. کتاب مقدس می گوید: " همه گناه کرده اند. " رومیان 23:3
!بدین معنی که همه افراد؛ حتی شما

 بخاطرگناهتان خدا می گوید که شما بایدازاوبرای همیشه دریک مکان
مجازات بسیاربد جدا شوند.رومیان 23:6

 اما خداوند شمارادوست دارد وراهی فراهم کرد تاگناهانتان بخشیده شود.
 اوتنها پسرش؛ عیسی خداوند رافرسالد؛ تامجازات گناه شما رابامردن روی
 صلیب بردارد.اگرشما واقعا" ایمان بیاورید که عیسی مجازاتتان رابرداشت
 شما می توانید اورابه عنوان نجات دهنده تان بپذیرید وبخشیده شوید. کتاب
 مقدس می گوید: " و اما به آن کسانی که اورا قبول کرده اند قدرت داد تا

 )فرزندان خدا گردند؛ یعنی به هرکه به اسم او ایمان آورد. " ) یوحنا 12:1
 درب روی صلیب را باز کنید وبهشت رانشان دهید( سپس وقتی که جسم (
 شما بمیرد؛ روح واصل وجودی شما؛ برای همیشه دربهشت باخدا خواهد

.بود
 آیا شما درراه پیوستن به خدا در بهشت هستید؟ به درس امروز ما بدقت

.گوش دهید تاچیزهای بیشتری درک کنید
    

درس 
 مقدمه

 وقتی که به آینه نگاه می کنید؛ چه می بینید؟ ) بگذارید تا بچه ها جواب
 دهند(.یک آینه تصاویر اشیا رادقیقا" منعکس میکند. مردم مثل آینه هستند

 که تصاویر رامنعکس می کنند. ممکن است شنیده باشیدکه می گویند؛
 فالن بچه دقیقا" شبیه پدرش است. بچه؛ پدرش رادر صورتش وقیافه

 اش منعکس می کند. وقتی شما فرزند خدا می شوید؛ باایمان به پسرش؛
 عیسی مسیح؛ خداوند می خواهد که شما عیسیی مسیح رادقیقا" درزندگیتان

 منعکس کنید. این همان طرح ونقشه خداوند؛ برای قوم برگزیده اش؛
 اسرائیل بود. خدا باهدایت آنها دریک مکان مخصوص؛ بوسیله یک راه

 فراموش نشدنی؛ می خواست که آنها یادبگیرند که خدارا درزندگیشان
.منعکس نمایند

 پیشرفت وقایع
 خداوند حدود 2 میلیون اسرائیلی رااززیر باریوغ مصریها توسط 

 خدمتگزارش موسی رهائی بخشیده بود. خدا آنهاراازمیان بیابان روزها
 درابر وشبهادرستون آتش هدایت کرد. اوحتی دریا راشکافته بود تاقوم

 ازمیان آن وبرروی خشکی گذرکنند وازدست دشمنانشان فرارکنند. خدا؛
 سپس به برآوردن نیازهای قوم ادامه داد و  غرغرکردن وشکایت قوم؛

.همچنان آنهاراهدایت کرد

 آینه ی کوچکی بیاورید تا آن را در طول
 توضیح این مقدمه در دست بگیرید. وسایل
 مورد استفاده به بچه ها در یادگیری کمک
 می کند. شما نیاز دارید که اجازه دهید هر

 کدام از بچه های پیش دبستانی چهره ی
 .خود را در آینه ببیند

 اگر قبالً سری دروس موسی، نجات دهنده
 ی انتخاب شده، را تدریس کردید از بچه ها

 بخواهید تا اتفاقات کلیدی نجات و بردگی
 قوم اسرائیل را مرور کنند. بحث ها به بچه

 ها کمک می کند . بچه های پیش دبستانی
 .از بازی نمایشی این اتفاقات لذت می برند
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).رانصب کنید MLتصویر 1 – 1 راببینید. تصویراسرائیلها 2-4-(
 سرانجام قوم اسرائیل به رفیدیم رسید؛ جائی که چادرزدند. آنها خسته وتشنه
 بودند؛ ولی آبی برای نوشیدن نبود. آنها بجای اینکه به خداوند اعتماد داشته
 باشند؛ که برای آنهاآب فراهم کند همانطوری که خداود درانجام همه کارها

.امین بود؛ قوم شروع کرد به شکایت ودعواکردن علیه موسی
).را نصب کنید  ML - تصویر 2 – 1 را ببینید؛ تصویر موسی 1 (
 آیا تو ماراازمصر بیرون آوردی؛ تاازتشنگی اینجا هالک شویم؟ " آنها "

.فریاد زدند
.آنهاآنقرعصبانی بودند؛ که می خواستند موسی راسیگسارکنند

) را بردارید ML  - تصویر 4 – 2 (
 موسی نزدخدا فریاد برآورد وخداوند به او پاسخ داد: سران ومشایخ قوم

 راجمع کن وبه طرف صخره  ای که حوریب نام دارد برو؛ عصایت رابه
".صخره بزن وآب جاری خواهد شد؛ برای نوشیدن قوم

 راباتصویرموسی که عصا  ML - تصویر 3 – 1 راببینید. تصویر 1 (
 و ML - عوض کنید؛ تصویر اسرائیلیها؛ ML 3 – رادردست دارد 5

) صخره را نصب کنید
 موسی از خداوند اطاعت نمود. همانطورکه مردم نگاه می کردند؛ موسی به

!صخره زد وآب مثل یک جویبار ازصخره جاری شد
)تصویر 4 – 1 را ببینید. تصویر آب رانصب کنید (

 مردم آنقدرنوشیدند؛ تاتشنگی شان رفع شد. یکباردیگر خداوند بامعجزه
 .احتیاج مردم رابرآورده کرد

) تصاویر را بردارید (
 ابری که آنهاراهدایت می کرد؛ دوباره شروع به حرکت کرد وآنهاآنرا دنبال

.کردند
 رانصبML - تصویر 2 – 1 راببینید. تصویر اسرائیلیهاو موسی 4 – 1 (

).کنید
 درانتها آنها به زمین وسیعی رسیدند وچادرهایشان رابناکردند؛ آنجادردامنه

 کوه سینا بود. وقتی موسی به آن کوه عظیم خیره شد؛ می بایست خاطره
 روبرو شدن وصحبت کردن باخداوند ) دربوته آتش ( رابیاد آورده باشد.

.جائی که خدا به اوگفت؛ قوم راازمصر بیرون بیاورد
 راباتصویرموسی درحال  ML - تصویر 5 – 1 را ببینید. تصویر 1 (

).عوض کنید ML - باالرفتن ازکوه؛ 6
.حاال؛ درسن 81 سالگی؛ موسی دوباره از کوه باال رفت تاباخدا دیدار کند
 خداوند به موسی گفت: " به مردم بگو؛ دیدید که چه به سرمصریان آوردم

 وچگونه شما راازمصر بیرون آوردم؛ ازمن اطاعت کنید تاملک خاص
 وقوم مقدس من باشید." خداوند مقدس ) پاک وکامل وعاری ازهرکناه (

 است اومی خواست تا مردمش؛ باتمام دیگر مردمان متفاوت باشند. او می
 .خواست مردم بازندگی پاک ومقدسشان؛ نشانه ای ازقدوسیت اوباشند

 اگرشما مسیح خداوند رابعنوان نجات دهنده تان میدانید وبه اوایمان آورده
 اید؛ خداوند می خواهد که زندگی پاک ومقدسی داشته باشید. یک زندگی

.مقدس یعنی جداشدن برای استفاده خدا

 تصویر 1- 1

 مطابق فرهنگ لغت کتاب مقدس کلمه ی
 رفیدیم به مفهوم " رفع خستگی " است. این

 مکان همانجایی اسن که بعداً اسرائیلی ها
 با عمالیقیان جنگیدند و وقتی که موسی بر
 روی تپه ایستاد و عصای خدا را در دست
 گرفت پیروز شدند. هارون و حور موسی

 را در این کار حمایت کردند. بچه ها از
 مشخص کردن این مکان یا مکان های
 .دیگر بر روی نقشه لذت خواهند برد

 تصویر

 شاید شما بخواهید که در ابتدای درس
 به بچه ها شیرینی های کوچکی بدهید
 تابخودند. بعد وقتی شما درباره ی این

 قسمت داستان که اسرائیلی ها از صخره
 آب نوشیدند صحبت می کنید، به هر یک

 از بچه ها جرعه ای آب برای نوشیدن
 .بدهید

  تصویر 1-1

 موسی آن مکان را مریبه نامید که به مفهوم
 منازعه است اما همچنین مفهوم وسوسه

 و آزمایش را در بر دارد. این کلمه مفهوم
 آزمایش کردن خدا برای ثابت کردن قدرت
  .خدا برای مردم بی ایمان را نشان می دهد

 تصویر 3- 1

 بچه های پیش دبستانی لذت خواهند برد که
 وانمود کنند به دنبال ابر حرکت می کنند و

 .برای این کار دور اتاق راه بروند
 بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود

 .کنند که از کوه باال می روند
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 خداوند می خواست که قوم اسرائیل بازندگی پاکشان؛ قدوسیت خدا
.رامنعکس نمایند

 راباتصویرموسی درحال قدمML - تصویر 2 – 1 راببینید. تصویر 6 (
).عوض کنید ML  - زدن 1

 موسی به اردوگاه برگشت وپیام خدارابرایشان بازگوکردوقوم قول
".دادندوگفتند : " هرآنچه خداوند گفته است؛ راانجام خواهیم داد

 راباتصویر موسی درحال قدم ML - تصویر 5 – 1 راببینید. تصویر 1 (
)عوض کنید ML  - زدن؛ 6

 موسی به باالی کوه برگشت وبه خدا گفت که قوم چه گفته اند. آنوقت خدا
 به اوگفت؛ " درسه روز من دریک ابرغلیظ درکوه سینا نزد تو خواهم آمد.

 مردم خواهند شنید که من باتو صحبت می کنم پس آنها به اعتماد خواهند
 کرد. " آنوقت خدا به موسی آموزشهای ویژه ای داد تا قوم را برای آمدن
 به نزد خدا آماده سازد. خدا گفت؛ " نزد قوم برو وایشان را امروزوفردا

 تقدیس کن؛ وایشان رخت خود رابشویند؛ وحدود برای قوم ازهرطرف
 قراربده و بگو: باحذرباشید ازاینکه به فرازکوه برآیید؛ یادامنه آن رالمس
 نمایید؛ زیراهرکه کوه رالمس کند؛ هرآینه کشته شود. وبه مردم بگو که

 آماده باشند درروزسوم؛ وقتی که آنها صدای بلند کرنا شنیدند نزدیک کوه
" .بیایند

 چراخدا به قوم اجازه نداد که کوه رالمس کنند یاازآن باال روند؟ چرااو
 اینقدر درباره آماده سازی ایشان برای این روز مخصوص سخت گیربود؟

 خدا می خواست که مردم بدانند که اومقدس است وکامال" ازانسانهای
 گناهکارجدااست. هرچه بیشترآنها ازمقدس بودن خدا مطلع می شدند بیشتر
 درباره گناهکاربودن خودشان می فهمیدند؛ شستشوی بیرونی آنها تصویری
 از آنچه بود که خدا می خواست آنها ازدرون باشند. اوازآنها می خواست که

.بازندگی های مقدسشان تقدیس خداراانعکاس دهند
 اگر شما عیسی خداوند رابه عنوان نجات دهنده خود می شناسید؛ خدا می 

توانید خودتان باشید. چطورشما می  داشته  مقدسی   خواهد که شمازندگی 
 راازافکار؛ اعمال وکلمات گناه آلود دورکنید؟

 بدین معنی است که افکارشما ؛ کلمات شما وعمل شما خدا راخوشنود
 می سازد. وقتی شمافرزند خدا می شوید؛ خداوند ازشما یک فرد جدید

 ازدرون می سازد. اماوقتی مردم به زندگی شمانظرمی اندازند؛ آیا آنهامی
 توانند اثری از پدرآسمانی شماببینند؟شایدشماهنوز ازلغات وکلمات زشتی
 که قبل نجات یافتن استفاده می کردید؛ استفاده می کنید. ممکن است شما
 هنوز برخورد بدی بامردم دارید؛ سرآنها کاله می گذارید ومثل قبال" به

 آنها دروغ می گوئید. ممکن است به نظر برسد چیزی تغییرنکرده است.
 .زندگی شمااثری ازخدا ندارد؛ خایی که محبت؛ مهربان وراستگواست

 آیه حفظی امروز می گوید: مقدس باشید. ) الویان 7:20 رابخوانید(
 بعضی وقتها مقدس بودن یعنی جداشدن.شما نیازدارید ازفکرهای پلید؛

 کلمات زشت واعمال گناه آلود جدا شوید ودوری کنید وبه خداوند اجازه
 دهید تاشمارابیشتروبیشتر شبیه خدوش کند. بدین طریق شمابازندگی پاک

[.ومقدستان؛ قدوسیت خدارا نشان می دهید

کارت تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته
 را نشان دهید: خدا می خواهد که شما یک
 زندگی مقدس را زسیت کنید. به بچه های
 پیش دبستانی تعلیم دهید آنچه که ما انجام
 .می دهیم باید نشان دهد که خدا نیکوست

     تصویر 1- 1

 بچه های پیش دبستانی می توانند بگویند،" 
" .از خدا اطاعت خواهیم کرد

 تصویر 3- 1
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 خدا می خواست که قومش درباره مقدس بودن اوبدانند تاآنهانیز بخواهند که
.زندگی های مقدسی داشته باشند. او آموزشهای سختی داد تاقوم پیروی کنند
 راباتصویرموسی درحال ایستادن ML  تصویر 6-1 راببینید. تصویر 6- (

-1  ML  تعویض کنید؛ تصویرابررا قراردهید(
 موسی به قوم گفت که خدا چه گفته است وقوم اسرائیل برای سه روز خود

 را آماده ساخت. درصبح روزسوم آنها باصدای غرش رعد وبرق بیدار
 شدند. نوری ازابرغلیظی درباالی کوه درخشید. وقتی که مردم صدای بلند

 کرنا راشنیدند؛ لرزیدند. آنها می دانستند که خدای مقدسشان از آسمان به
 پایین آمده است تاقدرت عظیمش رابه نمایش بگذارد وباآنها مالقات کند.
 موسی قوم رابه پای کوه آورد. قوم می بایست وقتی دود غلیظ قله های

 بلند رامی پوشانید و رعد وبرق درخشید وزمین زیرپاهایشان به لرزه افتاد
 باوحشت تماشامی کردند. صدای کرنا بلندتر شد ودرشیب دره ها تکرارمی

 شد. موسی باخدا صحبت کرد ومردم پاسخ خدا راشنیدند. آنوقت خدا
.شریعت یااحکامش رابه موسی وقوم اسرائیل گفت

تصویر7-1 راببینید. تصاویررابردارید؛ احکام راکه نامگذاری شده؛ 16- (
-7ML رانصب کنید.(

 1 – من هستم یهوه خدای تو. توراخدایان دیگر غیراز من نباشد. خدای زنده
 وحقیقی شایسته محبت ؛ پرستش واطاعت شما بیشتراز هرچیز وهرکس

.دیگرمی باشد
 2 – صورتی تراشیده؛ وهیچ تمثالی ازآنچه باال درآسمان است؛ وازآنچه

 پایین درزمین است؛ وازآنچه درآب زیرزمین است؛ برای خودمساز.
 پرسیتیدن یادعاکردن نزد مجسمه های سنگی یاچوبی به جای پرستیدن خدا

.اشتباه است
 3- نام یهوه خدای خود رابه باطل مبر. شماباید اسم خدا رادوست داشته
 باشید وبه آن احترام بگذارید بااستفاده بیهوده واشتباه ازنام خدا آن رابی

.حرمت نکنید

 چطور شما می توانید تقدیس خدا رامنعکس کنید تادیگران خدا رادرزندگی
 شما ببینند؟ اول شما باید خودتان راکامال" به خدا بدهید. تشخیص دهیدکه
آنوقت کنید.  اطاعت  ازاو  که  وشمانیازدارید  چیزاست  همه   اومسئول 
 فکرکنید که خدا چقدرمقدس است. همانطورکه شماهرروزه کتاب مقدس
 تان رامی خوانید؛ بدنبال چیزهایی که درباره خدا آموزش می دهید باشید.
بودن آلود  گناه  متوجه  شمابیشتر  فهمید؛  می  خدا  درباره   هرچقدربیشتر 
 خودتان می شوید وبیشتر می فهمید که خدامی خواهد که شما چطورزندگی
 کنید؛ درآخر گناهتان رابه خدا اعتراف کنید وازاوبخواهید که به شما کمک
امروز حفظی  آیه  کنید.  منعکس  تان  درزندگی  وبیشتر  تااورابیشتر   کند 
 مامی گوید؛ )الویان 7:20 راتکرارکنید(. وقتی که شماوسوسه می شوید
 تاکارگناه آلودی مانند آنچه قبال" انجام می دادید؛ انجام دهید؛ توقف کنید
گناه یا  خدا  بودن  مقدس  یاکلمات   فکر؛ عمل  آیااین  بپرسید؛   وازخودتان 
 آلود بودن مرا منعکس می سازد؟ هرچه بیشتر درباره خداومقدس بودن

 .اوبدانید؛ شمابیشترمی خواهیدکه زندگی مقدسی داشته باشید

کارت تعلیم 
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته
 را نشان دهید . به بچه ها اطمینان دهید که
 ما تنها با اعتماد کردن به قوت روح القدس

 می توانیم یک زندگی مقدس را زیست
 .کنیم

 تصویر 4- 1

 بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
 .کنند که لباس هایشان را می شویند

 تصویر 5- 1

 شما می توانید به ده تن از بچه ها یکی از
 ده فرمان را که به شکل نمایشی می باشد
 بدهید تا در دست بگیرند. اجازه دهید که

 ایشان هر کدام از فرمان ها را روی تخته
 ی کوچک نصب کنند. این نوع فعالیت
 ها برای بچه ها مفید است. جالب است

 که توجه کنید که بیشتر زمان ها منفی می
. ) باشند) نکن

 شاید این موضوع بدین دلیل است که برای
 ما نا اطاعتی از اطاعت کردن طبیعی تر

.است
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 4 – روز سبت رایادکن؛ تاآن راتقدیس نمایی. سبت به معنی توقف کردن
 یااستراحت کردن ازکاراست. شما نیازدارید که یک روزدرهفته را برای

.استراحت کردن وپرستش خدا کناربگذارید
 5 – پدر ومادر خود رااحترام نما. شما باید به پدرومادر یا ناپدری

.ونامادری خود احترام بگذارید
 6 – قتل مکن. زندگی همه انسانها برای خدا باارزش است. خدا می خواهد

.که شمااززندگی دیگران محافظت کنید نه اینکه آن رابگیرید
 7 – زنا مکن. زنا انجام کاری باشوهر یازن شخص دیگراست که تنهازن

 وشوهر باید آن کاراانجام دهند. افراد متاهل باید نسبت به قولهایی که به
.یکدیگر داده اند وفادار باشند

 8 – دزدی نکن. شما نباید چیزی راکه متعلق به شما نیست بردارید یانگه
.دارید

 9 – برهمسایه خود قسم دروغ مده. شماباید صادق وراستگو باشید؛ ودروغ
.نگویید یابه حقیقت چیزی اضافه نکیند یاتنها قسمتی ازآن رانگویید

 01- حسادت مورز. شما نباید چیزی رابخواهید که نمی توانید آن راداشته
.باشید یا متعلق به شخص دیگری است

 قوم قول دادند که درهمه چیزاز خدا پیروی کننند؛ اما آیا آنها قادر بودند
 که کامال" اطاعت کنند؟ نه! خدا این احکام را به قومش داد تامقدس بودن

 خود وگناه آلون بودن آنهارانشان دهد. خدا می دانست که هیچ کس قادرنبود
.هرگزاین شریعت راکامال" نگه دارد

) .رانصب کنید ML تصویر 8 – 1 راببینید. تصویر صلیب، 18- (

 شما هم نمی توانید شریعت خدا راکامال" نگه دارید؛ به این دلیل
 که گناهکاربه دنیاآمدید.شما بااین  " خواست " به دنیاآمده ایدکه

 باگفتن؛ فکرکردن یااعمالتان شریعت خدا رابشکنید. شماباگفتن یک
 دروغ؛ خواستن چیزی که متعلق به شخص دیگری است یاسرپیچی
 ازپدرومادرتان شریعت خدا رامی شکنید. اگرشما یکی ازاحکام خدا

 رابشکنید مانند این است که تمام احکام خدا راشکسته اید ) یعقوب 10:2(
 کتاب مقدس می گوید، " لیکن خطایای شما درمیان شما وخدای شما حایل
 شده است. " ) اشعیا 2:59( گناه شما، شمارااز خدا جدا کرده است خدایی
 که مقدس وپاک ازهمه گناهان است. خدا خالق همه چیز درآسماه وزمین

 است. اماازهمه مهمتر خدا شماراساخته است. اوشمارا بیشترازآنچه
 دیگران بتوانند دوست دارد. چون خداشماررسیاردوست دارد، اوپسرش

.عیسی خداوند رابه زمین فرستاد

 چون اوخدای پسر است، عیسی تمامی شریعت خدا راکامال" نگه داشت
 – اوبدون گناه بود. اما یک روز خدا اجازه داد عیسی مجازات شود.

 انسانهای شریر به دستهاوپاهاهی او میخ زدند واورابه یک صلیب
 آویزان کردند. عیسی مستحق مردن نبود، اوبرای گناه شماومن مجازات
 شد، وقتی که عیسی مرد " اوبواسطه خونش روی صلیب صلح بوجود

 .) آورد ") کولسیان 20:1

 از انجا که این درس بر رشد مسیحی
 متمرکز است پیغام نجات خالصه شده

 است. شما می توانید در زمان دیگری از
 .ساعت بر معرفی انجیل تاکید کنید
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 خدا می دانست که هیچ کس نمی توانست هرگز شریعت او رابه ک املیت
 نگه دارد. اوشریعت خود رابه قوم داد تاتقدس خویش وگناه آلود بودن آنها

.رانشان دهد
).تصاویر رابردارید (

 وقتی که مردم شنیدند که خدا صحبت می کند، آنها ازعظمت وتقیس او
 دروحشت بودند وازترس پرشده بودند. اما موسی به آنها اطمینان داد که

 خدا عکس العمل آنها نسبت به خود راآزمایش می کرد. ترس واحترام آنها
.کمک می کرد که آنها ازگناه دوری کنند

نقطه اوج داستان
!خدا می خواست که قوم او زندگی های مقدسی داشته باشند

 نتیجه
 قوم لرزان دورتر ایستاد ومارامی که رهبر آنها، موسی به تاریکی غلیظ

 درکوه نزدیک می شد اوراتماشا می کردند. خدا آموزشهای بیشتری برای
 .قومش به موسی داد

 تصویر 2 – 1 راببینید. تصویر دوحکم اول راقراردهید، تصویر قربانگاه (
). را نصب کنید MLوبره، 24، 17، 8 – 7-

 او به موسی احکام اول و دومش را یادآوری کرد- تنها خدا رابپرستند وبت
 یا تصویری ازخدا نسازند. اوبه موسی روش درست ساختن قربانگاهی

.برای پرستش راگفت
 خدا خیلی دراین باره که قومش چگونه باید تقدس اورادرپرستش شان

 منعکس کنند روشن صریح بود. اماخیلی طول نکشید که مردم  انعکاس
 تقدیس خدا رافراموش کردند واحکام اورا شکستند واین اعمال باعث نتایج
.بسیاربدی شد! بسیارمهم است که فرزندان خدا زندگی مقدسی داشته باشند

تقال

 مرگ وخونی که ازپاها ودستهای اوجاری شد، بهایی بود که خدا برای
 گناه شما تعیین کرد، بعداز اینکه عیسی مرد اودفن شد، آنوقت او دوباره

 زنده شد وامروزدرآسمان زنده است. تنها راهی که شما می توانید از
 گناهتان بخشیده شود  این است که بواسطه پذیرفتن عیسی خداوند به

 عنوان نجات دهنده تان فرزند خدا شوید. شما نمی توانید باخوب بودن
 به آسمان بروید زیرا که شما هرگز نمی توانید شریعت خدا رابه کاملیت

.نگه دارید

 اگر شما عیسی خداوند رابه عنوان نجات دهنده خود می شناسید، خدا
 می خواهد که شما یک زندگی مقدس داشته باشید. آیا این هفته شما می

 خواهید که خودتان رااز افکار، کلمات واعمال گناه آلود جداکنید؟ آیا
 شماتقدس خدا را انعکاس خواهید داد تادیگران بتوانند او رادرزندگی شما

 ببینند؟ وقتی که شما وسوسه می شوید تا کارگناه آلودی مانند آنچه شما
 ،قبال" انجام می دادید، انجام دهید

 بچه های پیش دبستانی می توانند دست
 خود را در مقابل نور افتاب سایبان خود

 سازند و به موسی که از کوه سینا باال می
 .رود نگاه کنند

 تصویر 6- 1

کارت تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته

 .را نشان دهید
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دعوت 

سواالت مروری
 1 – اسرائیلیها راهشان رادربیابان چطور پیدا می کردند؟ ) آنها بوسیله
).یک ابردر طول روز ویک ستون آتش درطول شب هدایت می شدند

 2 – چرا اسرائیلیها وقتی که به رقیدیم رسیدند شروع به شکایت کردن نزد
 .موسی نمودند؟ ) آنها خسته وتشنه بودند وآبی برای نوشیدن وجود نداشت

(
 3 – وقتی که قوم بسیارعصبانی شدند وتقریبا" آماده بودند که موسی

).رابکشند، موسی چه کارکرد؟ ) اوبرای کمک به نزد خدا فریاد کرد
 4 – مطابق آیه حفظی ما الویان 7:20، خدا می خواه که ماچه کارکنیم؟ )

) .او می خواهد که ما خودمان راجداکنیم وپاک باشیم
 5 – وقتی که موسی از دستور خدا اطاعت کرد وعصای خود رابه صخره

 توقف کنید وازخودتان بپرسید، آیااین فکر، کلمه یاعمل تقدس خدا
راانعکاس می دهد یانشان می دهد که من گناه آلود هستم؟

)آیه حفظی شما به شما کمک می کند که بیاد آورید. ) الویان 7:20
 خودتان راکامال" به خدا بسپارید. بفهمید که کتاب مقدس درراره خدا چه
 تعلیم می دهد وخدا می خواهد که شما چطور زندگی کنید. کناهتان رابه

 خدا اعتراف کنید واز او بخواهید که به شما کمک کند. به این روش
 زندگی شما اورا بیشتروبیشتر منعکس می کند. دراین هفته زمانی که

 شماباخدا به تنهایی وقت می گذارنید او شما راراهنمایی می کند تازندگی
.مقدسی داشته باشید

 برای داشتن یک زندگی مقدس باید اول عیسی خداوند رابپذیرید و فرزند
 خدا شوید. کتاب مقدس می گوید، " واما به کسانی که اوراقبول کردند

 قدرت داد تافرزندان خداگردند، یعنی به هرکه به اسم اوایمان آورد
 ") یوحنا12:1(. شما نیازدارید که به خدا اعتراف کنید که گناهکارید

 وعیسی خداوند رابپذیرید، عیسی تنها کسی که می تواند شما راببخشد.
 وقتی که شما اورابه عنوان نجات دهنده خود می پذیرید، خدا شما رابرای

 همیسشه فرزند خود می سازد. او شما راتغییر می دهد تا شمابتوانید
 تقدس او رادرزندگی خود منعکس کنید. آیا شما مایلید که ازگناهتان

 برگردید، وبا دریافت کردن عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خود
 امروز نجات یابید؟ لطفا" سرتان راخ9م کنید وچشم هایتان راببندید.

 اگرشما مایلید که عیسی خداوند رابه عنوان نجات دهنده خود بپذیرید،
 لطفا" بانگاه کردن به من آن رابه من نشان دهید. ) مکث کنید ومتوجه

 جوابها شوید.( شما همگی می توانید چشم هایتان راباز کنید. آنهایی که به
 من نگاه کردند می توانند مرا ) دریک زمان ومکان مشخص ( مالقات

 کنند تامن بتوانم به شما ازکالم خدا نشان دهم که چطور می توانید عیسی
.خداوند رابپذیرید وفرزند خدا شوید

 با استفاده از این روش یا روش دیگری
 که موثر یافته اید از بچه ها دعوت کنید تا

 عیسی را قبول کنند. برای آموزش های
 بیشتر به " چگونه می توان یک بچه را به

 .سوی مسیح هدایت کرد" مراجعه کنید

 دعوت از پیش دبستانی ها
 با استفاده از اعمال 16: 31 و اصطالح

 " ایمان بیاورید " دعوت از بچه های پیش
 دبستانی را رائه دهید. از کسانی که مایلند
 به عیسی خداوند ایمان بیاورند بخواهید که

 .در پایان درس شما را مالقات کنند
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) .زد چه اتفاقی افتاد؟ ) آب مانند جویباری از صخره بیرون آمد
 6 – داشتن یک زندگی مقدس به چه معنااست؟ ) به این معنااست که خدا

).راباافکار، اعمال وکالم خود خشنود کنیم
 7 – قدم اول برای داشتن یک زندگی پاک ومقدس چیست؟ ) پذیرفتن عیسی

) خداوند وفرزند خداشدن
 8 – وقتی موسی روی کوه با خدا بود، مردم چور دانستند که کی اجازه

) .دارند نزدیک شوند؟ ) آنها صدای بلند یک کرنا را شنیدند
 9 – چرا قوم وقتی که صدای بلند کرنا راشنیدند لرزیدند؟ ) آنها دانستند

 که خدا از آسمان به پایین آمده ومی خواهد قدرت خود رابه آنها نشان دهد
) .وباآنها مالقات کند

 10 – چرا خدا د[ فرمان رابه موسی وقوم اسرائیل داد؟ ) برای نشان دادن
).تقدس خود وگناه آلود بود قوم

 11- چرا شما نمی توانید شریعت خدا راکامال" نگه دارید؟ ) ما گناهکاربه
 دنیا آمدیم و " می خواهیم " چیزهای بگویم، فکرکنیم یاانجام دهیم که

).شریعت خدا رامی شکند
 12- وقتی که شما زسوسه می شوید که چیزی گناه آلود انجام دهید چه باید
 بکنید؟ ) توقف کنید وازخودتان بپرسید که آیااین فکر، کلمه یاعمل  تقدس
).خدا رامنعکس خواهد کرد یا گناه آلود بودن خودتان رانشان خواهد داد

سواالت مروری پیش دبستانیها
 1 – خدا اسرائیلیها راچطور هدایت می کرد؟ ) در روز با ابر ودرشب

).باتونی ازآتش
 2 – وقتی که اسرائیلیها آبی برای نوشیدن نداشتند خدا خواست که موسی

)چه کاری انجام دهد؟ ) به صخره ضربه بزند
 3 – شما چطور می توانید که یک زندگی مقدس داشته باشید؟ ) به عیسی

).به عنوان نجات دهنده اعتماد کنید وبرای خشتنودی او زندگی کنید
). 4 – خدا روی کوه به موسی چه چیزی داد؟ ) ده فرمان

 بازی مروری پیش دبستانی ها           "
" مقدس است یا نه

 بعد از این که یکی از بچه های پیش
 دبستانی به سوالی پاسخ داد، معلم عملی
 را نام می برد، مانند فریبکاری. انوقت

 بچه می گوید که ان عمل مقدس می باشد
.یا خیر

 تا جایی که زمان و عالقه ی بچه ها اجازه
 می دهد بازی را ادامه دهید. در صورت

 .نیاز می توانید سواالت را تکرا کنید
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درس 2                         قوم به بت پرستی رو می آورند

خطوط کلی درس

1 – مقدمه
یوشع به پایین دامنه کوه نگاه کرد، صدایی که او می شنید چه بود؟

2 – پیشرفت وقایع
)الف – خدا موسی را خواند تا به باالی کوه سینا بیاید و شریعت را برای قوم اش دریافت کند. ) 24: 12

 ب   -  موسی هارون را مسوول قوم قرار داد، آنوقت رفت تا خدا را مالقات کند و شریعت نوشته شده و دیگر
) آموزشها برای پرستش قوم اسرائیل را دریافت کند. ) 24: 13 – 18، 31: 18

 پ  -  قوم اسرائیل از منتظر ماندن برای موسی خسته شدند و از هارون خواستند تا بتی برای            
) پرستش بسازد.) 32 : 1

 ت  - هارون از گوشواره های طالیی که قوم دادند، یک گوساله طالیی ساخت و قوم را تشویق کرد تا بت  
) را بپرستند. ) 32 : 2 – 6

 ث  - خدا گناه قوم را برای موسی آشکار ساخت و موسی برای قوم دعا کرد و تقاضای رحم و فیض            
)خدا را نمود.) 32 : 7 – 14

 ج  - موسی برگشت و چون قوم با پرستش یک بت به خدا بی احترامی کرده بودند با عصبانیت با آنها
) برخورد کرد. ) 32 : 15 – 29

) چ -  شفاعت موسی برای قوم، فیض خدا را برای قوم کسب نمود. ) 32 : 30 – 33 – 7            

چشم انداز درس
----------------

متن کتاب مقدس                                 خروج 24: 12 – 18، 31: 18، 32: 10، 34: 12- 14

 آیه حفظی                                         عبرانیان 12: 28 " ...  شکر بجا بیاوریم تا به خشوع و تقوا خدا
" .را عبادت پسندیده نماییم                                                      

 هدف تعلیم                                        بچه نجات یافته در زندگی روزانه اش به خدا احترام می گذارد و
.تنها او را می پرستد                                                     

.تعلیم اصلی                                       تنها خدا شایسته احترام و پرستش شما است
 تاکید برای نجات نیافتگان                     تنها خدا می تواند شما را از گناه نجات دهد. اگر شما او را

.بخوانید
 کمکهای تصویری                              تصاویر 6 – 1 – 2 یا تصاویر ابر، 28 – 19، 17، 8 –6، 3

1 – –  ML
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3 – نقطه اوج داستان
)یکبار دیگر مردم با خشوع و احترام خدای قدوس شان را پرستیدند. ) 33 : 8 – 10

4 – نتیجه
)خدا عهداش را با قوم اسرائیل تازه کرد. ) 34 : 12 – 14

 )تقال ) بچه نجات یافته           
)تنها خدا شایسته احترام و پرستش شما است. ) عبرانیان 12 : 28

 )دعوت ) بچه نجات نیافته           
) عیسی خداوند را بخوان و نجات پیدا کن. ) رومیان 10 : 13
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 تعلیم آیه حفظی
 : آیه حفظی

 عبرانیان 28:12 " .... شکر بجا بیاوریم تا به خشوع وتقوا خدا را عبادت
" .پسندیده نماییم

: مقدمه
 شما چطور رفتار می کردید، اگر که شما دعوت می شدید تا با رئیس 

 جمهور یا پادشاه کشوری مالقات کنید؟ آیا شما باخنده ونمسخر به درون
 اطاق می دویدید؟ نه، شما احتماال" می بایست ساکت ومودب می بودید. ما

 به رهبران زمینی احترام می گذاریم، اما ما باید حتی احترام بیشتری به خدا
 بگذاریم! آیه حفظی امروز به ماروش شایسته پرستش وخدمت به او رامی

.گوید
: معرفی

 کتاب مقدستان رانشان دهید، بااین توضیح که آن کالم خدااست. آیه ( 
 راازروی کتاب مقدس بخوانید وشرح دهید که آن راچگونه پیداکرده اید.

).اجازه دهید که بچه ها آیه راباشما از روی آیه نمایش بخوانند

: توضیح
.شکر بجا بیاوریم – قیض هدیه مهربانی رایگان خدا نسبت به مااست 

 تا به خشوع وتقوا خدا راعبادت پسندیده کنیم – تنها بواسطه فیض خدا است
 که ما می توانیم به حضورش بیاییم، وقتی که تمام کارهایی راکه خدا برای

 ما انجام داده است بیاد می آوریم، ما باروشهایی که اوراخدمت وپرستش
 می  کنیم اوراخشنود خواهیم کرد.  باخشوع و تقوا – خشوع کلمه دیگری

 برای احترم است. ترس خداگونه به معنای ترسیدن ازخدا نیست. ترس
 خداگونه به معنای مبهوت شدن وبیشتراز هرکس یاهرچیزی به او احترام

.گذاشتن است
 به این معنا که بدانیم خدا مقدس وعادل) منصف ( است وباید گناه

.رامجازات کند

:کاربرد
 نجات یافتگان: اگرشما قبال" عیسی خداوند رابه عنوان نجات دهنده تان

 .دعوت کرده اید، تنها خدا شایسته احترام وپرستش است
 اگر شما باحترام وفروتنی به سوی او نیامده اید، به اوبگویید وازخدا

.خواهش کنید به شما کمک کند تاجای اول رادرزندگی تان به اوبدهید
 نجات نیافتگان: قبل ازاینکه شما بتوانید واقعا" به خدا احترام بگذارید واورا
 پرستش کنید، شما باید ازاو دعوت کنید تاشمارااز گناهنان نجات دهد. شما

.امروزفرصتی خواهید داشت تااین کارراانجام دهید

تکرار:    صدا راکم وزیاد کنید
 آیه راچندین بار تکرارکنید، بااشره دستتان نشان دهید که بچه ها باید (

 آیه حفظی پیش دبستانی ها
 .یوحنا13: 17 را تکرار کنید

 تکرار برای پیش دبستانی ها
 آیه را با ریتم دست زدن بگویید. برای هر

 کلمه ای یک ضربه ) دست ( بزنید اما
 برای کلمه ی خوشابحال چند بار دست

 .بزنید
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 چقدر بلند یا آرام آیه رابخوانند. دستتان راپایین نگه دارید تا به معنای آرام
 خواندن باشد، دروسط به معنای صدای متوسط ودرباال به معنای صدای

.بلند
 درپایان آیه یاچندین باردر طول آیه صداراتغییردهید. شما می توانید اجاره

 دهید که تعدادی ازبچه های خوش رفتار به عنوان پیشرفت بازی صدا
 .راتغییر دهند

: فعالیت بشارتی
 ) هیچ چیز بلکه خون ) تصویر قلب

 اجازه دهید که بچه ها سرود رایکبار باتصویر به شکل قلب بخوانند. (
 آنوقت طرف تیره تصویر رانشان دهید.( آیا شما درک می کنید که

 گناهکارید ونیازدارید که گناهانتان شسته شود؟ قلب شما) وجود حقیقی
 شما( اززمانی که شما بدنیا آمده اید گناه آلود است. به این دلیل است که شما
 کارهای اشتباهی مانند دروغ، دزدی یافریبکاری انجام می دهید. بخاطرگناه

 شما متحق هستید که برای همیشه از خدا دریک مکان مجازات جداشوید.
.حتی کارهای خوبی که شما انجام می دهید به اندازه کافی خوب نیستند

 کتاب مقدس می گوید : " وهمه اعمال عادلخ ما مانند لته ملوث می باشد " )
) اشیعا 6:64

 کهنه های کثیف نیازدارند که شسته شوند یا به دورانداخته شوند. اماخدا،
 کسی که شماراآفرید، شمارادوست دارد ومی خواهد که شما روزی با او
 درآسمان زندگی کنید. این سرود تنها راهی راکه باید گناهان شما شسته

 شود، می گوید. ) صلیب قرمز رابرگردانید.( این بوسیله خون عیسی است!
 عیسی پسر بدون گناه خدااست،کسیکه برای گناه شما مجازات شد وقتی که
 اوخونش ریخت وبه جای شما روی صلیب مرد. کتاب مقدس می گوید: "

 وخون پسر اوعیسی مسیح ماراازهرگناه پاک می سازد. ") اول یوحنا7:1(
 اما بعدازاینکه عیسی مرد ودفن شد، او مرده باقی نماند. بعدازسه روز

 !اودوباره زنده شد
 طرف تمیزقلب رانشان بدهید( آیا شما می خواهید که ازدرون تعییریابید؟ (

 آیا شما می خواهید که از گناهانتان پاک شوید؟ ) صلیب قرمزرا
 برگردانید.( شمامی توانید، اماتنهابوسیله خون عیسی. کتاب مقدس می

 گوید: " زیراهرکه نام خداوند رابخواند نجات خواهد یافت " ) رومین 10:
 13( درطول درس شمافرصتی خواهید داشت که ازعیسی بخواهید که

.گناهان شمارابشوید تابتوانید نجات یابید

درس
مقدمه

 یار موسی، یوشع ازجائیکه ایستاده بود به پایین شیب دامنه کوه نگاه کرد. 
 صدایی که ازاردوی اسرائیلیها درپایین می آمد چه بود؟ آیا قوم مورد حمله
 دشمن قرارگرفته بود؟ نه، این صدای جنگ نبود که یوشع می شنید – این
 صدای قومی بود که درحال جشن گرفتن بودند! اماخیلی زود می بایست

 شما می توانید اجازه دهید که یکی از بچه
 ها وانمود کند که مانند یوشع به صدایی که

 از اردوگاه پایین می اید گوش می دهد و
 .بدین ترتیب مقدمه را جالب تر نمایید
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 جشن آنها تمام می شد وقتی آنها می فهمیدند که چقدر خدای زنده حقیقی
.راعصبانی کرده اند

 پیشرفت وقایع
) MLتصویر 1-2 راببینید. دوحکم اول ده فرمان رانصب کنید، 7-8- (

 قوم اسرائیل باچشمان خود قدرت وعظمت خدا رادرکوه سینادیده بودند. خدا
.پایین آمده بودتا ایشان رامالقات کند واحکام خودرابه آنها بدهد

 رابردارید، تصویرموسی ML تصویر 2-2 راببینید. تصویر 7-8- (
).وابررانصب کنید ML  ویوشع، 19، 6-

 حاال خدا به موسی گفت که به باالی کوه بیاید واحکام خدا رابه صورت
 نوشته دریافت کند. موسی اطاعت کرد وبرارش، هارون رامسئول قوم
 قرارداد. موسی، یوشع راباخود همراه کرد. آنها شروع به باال رفتن از

 شیب دامنه کوه نمودند. یک ابر آتشین گونه کوه رابرای شش روز پوشاند.
 درروز هفتم خدا موسی راخواند تابیاید واورادرابر مالقات کند. موسی،

.یوشع رادرمیانه راه کوه تنهاگذاشت وبه تنهایی ادامه داد
) را برداریدMLتصویر 19،-6 (

 موسی مدت 40 شبانه روز روی کوه اقامت کرد وخدا بسیاری آموزشها
 برای مراسم پرستشی اسرائیلیها به اوداد. آنوقت خدا دوتخته سنگ که ده

 فرمان روی آنها کنده شده بود به موسی داد.خدا  پیشتر این فرمانها رابه قوم
 داده بود. چه کسی فرمانها راروی سنگها نوشت؟ کتاب مقدس می گوید که
 آنها " باانگشتان خدا نوشته " شده بودند! اما مادامی که خدا درحال نوشتن

احکامش بود، درپایین در اردوگاه چه اتفاقی می افتاد؟
).رانصب کنید MLتصویر 3-2 راببینید. تصویر هارون، 20- (

 چشم های هارون می بایست نیمه باز بود وقتی که او دوباره شیب صخره
 های کوه را بادفت نگاه کرد. همچنان هنچ نشانه ای از برادرش نبود.

 هفته ها از عزیمت موسی برای مالقات باخدا می گذشت. چه اتفاقی برای
 او افتاده است؟ هارون می بایست ازخود می پرسید. قوم اسرائیل از

 منتظرماندن خسته می شدند. آنها می پرسیدند که آیا موسی از مالقات باخدا
 جان سالم بدربرده است، پس آنها بایک درخواست وحشتناک به نزد هارون

 .آمدند
) .رانصب کنید MLتصویر 4 –2 راببیند. تصویر اسرائیلیها، 3- 2- (

 برای ما خدایانی بساز تا ما رارهبری کنند! " آنها گفتند. آنها یک مجسمه "
 به عنوان جانشین خدا درپرستش خود می خواستند. آنها فرمانهای خدا را

:فراموش کرده بودند – مخوصوا" دوفرمان اول را
.1 – من هستم یهوه، خدای تو، تورابه حضورمن خدایان دیگرنباشد

 2 – به جهت خود صورت تراشیده، یاهیچ تمثالی ازآنچه باال درآسمان،
.یاازآنچه پایین درزمین، یاازآنچه درآبهای زیرزمین است مساز

 آنها می خواستند که به جای پرستش خدای زنده حقیقی  تنهاخدایی که
.شایسته پرستش وخشوع آنها بود. یک مجسمه رابپرستند

 تصویر 5- 1

 تصویر 1- 2
 اجازه دهید که بچه ها اتفاقات درس های

 گذشته را مرور کنند تا جایی که زمان
 اجازه می دهد ف شما می توانید ده فرمان
 را مرور کنید. بچه ها از مشخص کردن

  .کوه سینا بر روی نقشه لذت خواهند برد

 تصویر 2- 2

 بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
 .کنند که در جستجوی موسی هستند

 مادامی که شما دریاره ی دو فرمان اول
 ده فر مان صحبت می کنید می توانید آیات
 نمایشی این فرمان ها را بر روی تخته ای

 .کوچک  نصب کنید
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 اسرائیلیها می خواستند که یک مجسمه رابه جای خدای زنده وحقیقی
 بپرستند، تنها خدایی که شایسته خشوع وعبادت است. آنها ازهارون

 خواستند که برای آنها خدایانی بسازد تاایشان را رهبری کنند. هارون تسلیم
 خواسته آنهاشد. او به آنها گفت که گوشواره های طالئی خویش را به او

 بدهند. او این گوشواره ها راذوب کرد وبااستفاره از ابزار خویش آن را به
.شکل یک گوساله درآورد. قوم از مخلوق هارون بسیارلذت بردند

   ML  تصویر 5-2 راببینید. تصویرهارون بادست افراشته، 21- (
 عوض کنید، تصویر مجسمه طالئی ، ML 22 -23  - راباتصویر20

-    ML را قراردهید.(
 نگاه کنید ! " آنها ادعا کردند، " اینها خدایانی هستند که ما رااز مصر "

 خارج کردند! " هارون یک قربانگاه در جلو گوساله طالئی ساخت وگفت،
" ." فردا ما یک جشن مخصوص به افتخار خداوند خواهیم داشت

 ML– تصویر 6 – 2 رانصب کنید. تصویر قربانگاه وبره ، 24، 17 (
).رانصب کنید

 صبح زود فردا مردم هدایایشان راآوردند وآنها راروی قربانگاه جلوبت
 قراردادند، آنوقت آنها خوردند، نوشیدند وباانواع رفتارهای گناه آلود جشن
 گرفتند. درباالی کوه موسی باخدا بود، خدایی که همه چیز رامی داند، می
 دانست که درپایین چه اتفاقی درحال وقوع است. خداوند گفت:  " به پایین

 اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان شناخته  اید، تنها 
 خاد شایسته خشوع وپرستش شما است. خاشع بودن نسبت به خدا یعنی
 به خدا وقدرت عظیم او در زندگی تان احترام بگذارید. زیراکه او یک

.خدای زنده وحقیقی است، اوشایته محبت، احترام واطاعت شمااست
 یک مجسمه ساخته شده ازچوب یاسنگ نمی تواند جانشین خدا باشد

 یاهمراه خدا پرستیده شود. شاید شما فکر می کنید،من بتها رانمی پرستم.
 اما همه بتها مجسمه های تراشیده شده نیستند. هرچیزی که برای شما

.ازخدا مهمتر شود یک بت است
 فعالیتهای ورزشی، تلویزیون، اینترنت وحتی دوستانتان تبدیل به بت

 می شوند اگر که آنها برای شما مهمتراز وقت شما باخدا شوند. اگر این
 چیزها مانع رفتن شما به کلیسا برای پرستیدن خدا شوند یا ماند این شوند
 که شما هرروزه زمانی را تنها باخدا صرف کنید، این چیزها جایی راکه

 درزندگی شما تنها به خدا تعلق دارد می گیرند. بازیهای کامپیوتری
 یاتخته ای یاکراتهای مخصوص که شماراتشویق می کند شخصیتی با

 قرتهای ویژه داشته باشید می تواند همچنین بین شما وخدا قرارگیرد. این
 نوع باریها می توانند کنترل فکر شما رابدست بگیرند آنوقت شما این

 قرتهای دروغین راباور می کنید. تنها خدا قادرمطلق است. اومی خواهد
 که شما به او اعتماد کنید، نه به این جانشینها. آیه حفظی امروز ما می

 گوید، ) عبرانیان 28:12 راتکرارکنید(. تنهاراهی که شما می توانید خدا
 رابه شایستگی خدمت وعبادت کنید این است که مواظب باشید چیزی

 راجانشین خدای زنده وحقیق نکنید. تنها خدا شایسته خشوع وعبادت شما
است

 کارت تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته
 را نشان دهید: تنها خدا شایسته ی پرستش

 .و فروتنی شما می باشد

 از مثال هایی استفاده کنید که به بچه ها 
 ی کالس شما مربوط می شود و برای آنها

 قابل درک است. بعضی از بازی ها بچه ها
 را تشویق می کند که در این دوره ی مدرن

 به قدرت ها، شخصی جدا از خدا اعتماد
 کنند. به بچه ها ی نجات یافته کمک کنید

 که درک کنند چنین باورهایی قابل ترکیب
 شدن با ایمان به یک خدای مقدس و قادر

 .مطلق نمی باشد

 اسرائیلی ها از مصر ، جایی که بت هایی
 شبیه این را می پرستیدند آمده بودند.
 احتماالً گوساله ی طالیی یک معرف

 .طبیعی  از خدای اسرائیلی ها بود

 تصویر 3- 2

 هارون به نحوی احساس کرد که قربانی
 های ایشان جدای بتها همطراز پرستش

 .یهوه نمی باشد

 جشن ایشان مستی و فساد و چیزهای دیگر
 .را نیز شامل می شد
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 برو موسی" . " قوم تو گناه کرده است. آنها یک مجسمه ازطالساخته اند
 وآن راپرسیتیدند و برای آن قربانی گذرانیده اند. آنها مجسمه راخدایانی

 نامیده اند که آنها رااز مصر بیرون آورده است. من قصد دارم که این قوم
 رانابود کنم! " موسی نزد خدا دعا کرد، لطفا" قوم خود رانابود نکن. تو

 ".آنهارا باقدرت عظیم خویش ازمصر بیرون آوردی
 تصویر 7 – 2 راببینید. تصویر یوسع وموسی که درحال حمل ده فرمان (

).روی یک تخته کوچک را نصب کنید ،ML – هستند ، 26 – 25
 موسی شروع کرد به پایین آمدن از کوه درحالی که دوتخته سنگ که حاوی

 ده فرمان بودرا حمل می کرد. اختماال او می بایست یوشع را در نیمه راه
 که به پایین دامنه کوه گوش می داد ونگاه می کرد یافته باشد. یوشع گفت: "

 " .صدای جنگ از اردوگاه در پایین می آید
 نه "، موسی عبوسانه پاسخ داد. " صدای جنگ نیست که تومی شنوی. "

.صدای آوازخواندن است! " دومرد به راهشان تاپایین کوه ادامه دادند
 باهارون ML  تصویر 8-2 راببینید. تصویرابررابردارید، تصویر21- (
 راروی یک تخته ML  عوض کنید، تصویرML  -25 -26  رابا، 20-

) .بزرگ نصب کنید
 چشمان موسی با دیدن چیزی که در اردو اسرائیلیها بود ازخشم درخشید.

 قوم برگزیده خدا آنجا بود که به دور یک قربانگاه ویک گوساله طالئی می
 رقصیدند! موسی تخته سنگهارا باعصبانیت پرت کرد وآنها برروی صخره

.ها تکه تکه شدند
 همراه موسی به حالت ML    - تصویر 9-2 راببینید. تصویر 25 (

 را ML   عوض کنید، تخته سنگهای شکسته، ML  -27   - ایستاده رابا 1
).قراردهید

 جشن می بایست فورا" متوقف شده بود وقتی که سکوت سنگین اردوگاه
.راپرکرد

 موسی به سوی قربانگاه رفت وگوساله را بلند کرد ودرون آتش انداخت پس
 گوساله ذوب شد، آنوقت اوطال را برداشت وآن راسابید. و به شکل پودر

.نرمی درآورد وآن رادرون آب ریخت وقوم رامجبورکرد که آب را بنوشند
 تصویر 10-2 راببینید. تصاویر رابردارید، تصویرموسی وهارون،28، (

20 -   ML  رانصب کنید.(
 موسی عبوسانه برادرش هارون رانگاه کرد وپرسید، " این قوم باتوچه

 کردندکه تو آنها رادرانجام چنین گناه وحشتناکی رهبری کردی؟ " هارون
 می بایست می لرزید وقتی که پاسخ داد، " زیاد عصبانی نباش. تو بیاد

 می آوری که یان مردم چقدر گناهکارند، آنهااز من خواستند که برایشان
 خدایانی بسازم تاایشان راهدایت کنند. من به آنها گفتم که طالهایشان را به

 من بدهند. وقتی که من طالها رادرون آتش ریختم این گوساله طالیی از
 آن بیرون آمد! " اول هارون عمدا" از فرمان خدا سرپبچی کرد وحاال او

!درباره گناهش دروغ می گفت
).رانصب کنید ML   تصویر 11-2 راببینید. تصویر اسرائیلیها، 2-3- (

 موسی در ورودی  اردوگاه ایستاد وصحبت کرد. " آنهایی که پیروان
 حقیقی خداوند خدا هستند بیایند وکنار من بایستند. " وقت آن بود که قوم

 شما می توانید اجازه دهید که دو نفر از
 بچه ها این مکالمه را به شکا نمایشی بازی
 کنند. کلمات را روی کارت هایی بنویسید تا
 ایشان بخوانند. بچه ها از مشارکت فعاالنه

 .در درس لذت خواهند برد
 تصویر 4- 2

 بعضی از مفسران عقیده دارند که شکستن
 تخنه های سنگی ده فرمان مفهومی بیش از
 یک عکس العمل عصبانی از موسی است.
 این موضوع سمبلی از شکستن فرمان های

 .خدا به وسیله ی مردم می باشد

 تصویر 5- 2

23



 تصمیم بگیرد. آیا آنها اجازه می دادند که چیزهای جانشین جای خدا
رابگیرند یا اینکه تنها خدا را پرستش می کردند واحترام می گذاشتند؟

 زمان آن بود که اسرائیلیها تصمیم بگیرند آیا آنها می خواهند تنها به خدا 
 احترام بگذارند و اوراپرستش کنند. وقتی که موسی خواست آنهایی که

 پیروان حقیقی بودند بیایند، یک گروه آمدند ودور او جمع شدند. موسی گفت
 این گروه شمشیرهایشان رابردارند وتمام کسانی رکه اطاعت از خدا رارد

 کرده بودند بکشند. کتاب مقدس می گوید 3000 مرد جان خود رابخاطر
 گناهانشان درآن روز ازدست دادند. آنوقت موسی باآنانی تقال کرد که باقی

 مانده بودند تابه سوی خدای مقدسشان برگردند، خدایی که تنها او شایسته
 پرستش واحترام است. " خودتان راکامال" به خداوند بدهید" ، موسی

" .اصرارکرد، " باشد که خدا فیضش رابه شما نشان دهد
 تصویر12-2 راببینید. تصاویر رابردارید، تصویر موسی درحال (

).وابر رانصب کنید،MLباالرفتن ازکوه 6-
 روز بعد موسی به حضور خداوند رفت. او گناهان مردم را اعتراف کرد

 وازخدا خواست که آنان را ببخشد. خدا گفت که قوم باید با عواقب گناهشان
 مواجه شوند، اماهرچند که آنها متحق مرگ بودند، اما خدا آنها رابخاطر

.فیضش بخشید

 اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید، تنها
 خدا شایسته عبادت واحترام شمااست، درزندگی شما چه چیز مهمترین

 است؟ آیا شما محبت،احترام، عبادـ واطاعت خودتان را به خدا داده اید،
 یا اینکه اجازه داده ا ید چیزها یاافراد دیگر جانشین اوشوند؟ آیا شما به

 خدا اعتماد کرده اید یا به قدرتهای دروغین بعضی از بازیها؟ خیلی آسان
 است که اسیر چیزهایی شوید که دنیا پیشنهاد می کند وخدا وجایگاهی که

 اوباید در زندگی شما داشته باشد رافراموش کنید.هیچ اشکالی ندارد که
 از ورزشها، بعضی از نمایشهای تلویزیونی، بعضی از بازیها، بعضی

 از سایتهای اینترنت یا دوستانتان لذت ببرید. اما شما نیازدارید که مواظب
.باشید اینها مزاحم پرستش ما و وقت سکوت شما با خدا نشوند

 تنها بوسیله فیض خدا ) مهربانی که ما شایته آن نبودیم ( است که شما
 می توانید اورابه روشی درست خدمت کنید. ازخدا بخواهید که بواسطه
 فیضش به شما حکمت دهد که بدانید در چه فعالیتهایی می توانید شرکت

.کنید که باعث دورکردن شما ازخدا نخواهند شد
 از خدا بخواهید به شما حکمت بدهد تابفهمید کدامیک از دوستانتان

 شما رادر پرستش خدا واحترام گذاشتن به اوتشویق می کند . از خدا
 بخواهید تا به شما حکمت بدهد که بدانید از کدام بازیها یا ازچه چیزهایی

 باید دوری کنید زیرا آنها بعث می شوند شما به چیزهای دیگر غیراز
 خدا اعتماد کنید. آیه حفظی امروز می گوید، ) عبرانیان 12:28 را

 تکرارکنید.( اگر شما فعالیتها یاافراد رامقدم برخدا قرارمی دادید، به او
 اعتراف کنید. بواسطه فیض خدا شما می توانید به سوی او برگردید، به

.قدرت عظیمش احترام بگذارید وتنها اورا عبادت کنید

کارت تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته

 .را نشان دهید

 تصویر 6- 2 
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 هرچند که اسرائیلیها مستحق مرگ بودند اما خدا بخاطر فیضش آنها را
.بخشید

)تصاویر را بردارید (
 وقتی که موسی به اردوگاه برگشت وبه قوم درباره مالقاتش باخدا گفت،

 آنها عمیقا" بخاطر گناهشان غمگین شدند، اما یک چادر مخصوص بیرون
.اردوگاه برپاشده بود، جائیکه آنها می توانستند بروند وبا خدا مالقات کنند

نقطه اوج داستان
.یکبار دیگر قوم با احترام خدای مقدسشان راعبادت کردند

 نتیجه
 بعد خدا از موسی خواست که دوتخته سیگ ببرد وبه باالی کوه بیاورد.

 خدا فرمانهایش را روی تخته سنگهای تازه نوشت و وعده اش برای اسکان
.دادن قوم اسرائیل درسرزمینی که اوبرای آنها داشت را تجدید کرد

.خدا برای قومش روشن کرد که تنها او شایسته احترام وعبادتشان است

 خدا همچنین مایل است که از مرگ شما بخاطر فیضش چشم پوشی کند.
 شما بخاطر گناهتان مستحق مرگ) جدایی ابدی از خدا( هستید. گناه

 خواستن راه خودتان درعوض راه درست خدا است. شما بایک " تمایل"
 گناه کردن به دنیا آمده اید. کتاب مقدس می گوید، " همه گناه کرده اند"
 ) رومیان 23:3( . شما می توانید احتماال" به روشهای زیادی فکرکنید

 که گناه کرده اید. ) اجازه دهید که بچه ها مثال بزنند.( اگر فیض خدا
 نبود شما باید برای ابد ازخدا جدا می شدید.خدا خالق شما است واو بهتر

 ازهرکسی شما رامی شناسد. اوحتی درباره گناه شما می دادند. خدا مقدس
 است) کامل وپاک ازهرگناه(  " با محبت ازلی تورا دوست داشته ام "

 ) ارمیا3:31( . چطور خدا می تواند شمارا دوست داشته باشد وقتی که
 شما گناه می کنید؟ این بخاطر فیض اواست ) مهربانی که شما شایسته آن
 نیستید(. خدا محبتش را با فرستادن پسرش، عیسی خداوند به زمین نشان
 داد. عیسی یک زندگی بدون گناه راسپری کرد، اما اوبه دروغ به  انجام

 کارهای اشتباه متهم شد وبه مرگ محکوم شد، عیسی به یک صلیب چوبی
 میخکوب شد، جائیکه اوخونش از میخ درون دستها وپاهایش ریخت.

 کتاب مقدس می گئید، " بدون ریختن خون آموزش نیست" ) عبرانیان
 22:9(.خدا پسرخویش رابه جای شما مجازات کرد تا شما بخشیده شوید.
 بعدازاینکه عیسی مرد او دفن شد، آنوقت بعداز سه روز او دوباره زنده

 شد. امروز او در بهشت زنده است. خدا تمام اینها را بخاطر فیضش برای
 شما انجام داد تا شما بتوانید ازمرگی که بخاطر گناهتان مستحق آن بودید

.نجات یابید

 از آنجا که این درس بر رشد مسیحی
 متمرکز است، پیغام نجات خالصه شده

 است. شما می توانید در زمان دیگری از
  .ساعت کالس بر معرفی انجیل تاکید کنید

 این مکان خیمه نبود بلکه یک مکان
 مالقات موقت بود. بعضی ها فکر می کنند
 .که این مکان واقعاً چادر خود موسی بود
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تقال

دعوت

 اگرشما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید، آیا این
 هفته به یاد خواهید آورد که تنها خدا شایسته احترام وعبادت تان است؟
 درباره این فکرکنید که چه چیزی در زندگی تان ازهمه مهمتراست. آیا

 چیزها یا افرادی وجود دارند که جانشین خدا شده ا ند ومزاحم عبادت
 شما، یازمان آرام شما باخدا هستند؟ آیا شما به قرتهای دروغین بجای
 قدرت خدا اعتماد کرده اید؟ آن را به خدا اعتراف کنید واز اوبخواهید
 تا به شما کمک کند که به او جایی که او در زندگیتان شایسته آن است
 رابدهید. بخاطر آورید که آیه حفظی ما چه تعلیم می دهد. ) عبرانیان

 28:12 راتکرارکنید.( از خدا حکمت بخواهید تا بدانید که در چه
 فعالیتهایی شرکت کنید، باچه دوستانی وقت بگذارنید واز چه چیزهایی
 دوری کنید. جستجوی وقت آرام شما به شما کمک خواهد کرد که بیاد

 .بیاورید تنها خدا شایسته احترام و پرستش شما است

 قبل از اینکه شما واقعا" به خدا احترام بگذارید واو را عبادت کنید، شما
 باید از او بخواهید تا شما را از گناهانتان نجات دهد. شما بخاطر گناهتان

 مستحق مرگ ) جدایی از خدا( هستید، اما بخاطر محبت وفیض اش،
 خدا راهی راساخت تا شما بخشیده شوید.او پسرش، عیسی مسیح خداوند

 رافرستاد، تا برای شما بروی صلیب بمیرد و دوباره زنده شود. کتاب
 مقدس می گوید، " زیرا هرکه نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت"
 ) رومین 13:10( نام خداوند را خواندن این است که شما به او بگویید
 که به او تنها برای بخشیده شدن تان اعتماد می کنید. اگر شما مایلید که

 گناهانتان را ترک کنید، باخواندن نام عیسی خداوند، اوشما را ازمجازاتی
 که شما متحق آن هستید نجات خواهد داد. او شمارا خواهد بخشید واز
.درون شما راتغییر خواهد داد تا شما بتوانید او رااحترام وعبادت کنید

 شما روزی قادر خواهید بود که با او در آسمان زندگی کنید. آیا شما
 امروز خداوند را خواهید خواند تا نجات بیابید؟ لطفا" سرتان راخم کنید
 وچشمهایتان راببندید. اگر شما می خواهید که خداوند رابخوانید ونجات
 یابید، لطفا" با بلند کردن دستتان به من نشان دهید.) مکث کنید ومتوجه

 جوابها شوید( همگی شما می توانید چشمهایتان راباز کنید. آنهایی که
 دستشان رابلند کردند می توانند مرا) دریک زمان ومکان تعیین شده(

.مالقا ت کنند
.من به شما از کتاب مقدس نشان می دهم که چطور م یتوانید نجات یابید

کارت  تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته

 .را نشان دهید

 با استفاده از این روش یا روش دیگری
 که موثز یافته اید از بچه ها دعوت کنید

 که عیسی خداوند را قبول کنند. برای
 آموزش های بیشتر به " چگونه می توان

 یک بچه را به سوی مسیح هدایت کرد
 " مراجعه کنید. با استفاده از اعمال 16:
 31 و اصطالح " ایمان بیاورید" از بچه
 ها دعوت کنید تا به عیسی خداوند ایمان

 آورند. از کسانی که مایل هستند تا به
 عیسی خداوند ایمان بیاورند بخواهید تا شما

 .را در پایان درس مالقات کنند
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سواالت مروری

 1 – چرا موسی به باالی کوه رفت؟ ) برای دریافت کردن شریعت خدا به
)شکل نوشته

 2 – کتاب مقدس می گوید که فرمانها چطور روی سنگها نوشته شدند؟ ) با
) انگشت خدا

 3 – چرا این اشتباه بود که قوم خواستند که یک مجسمه طالئی را بپرستند؟
 )) آنها دو فرمان اول را می شکستند

 4 – مطابق آیه حفظی مان، عبرانیان 28:12، چطور ماباید خدا راخدمت
)کنیم؟ ) به طور شایسته با احترام وترس خداگونه

 5 – احترام گذاشتن به خدا به چه معناست؟ ) احترام گذاشتن به او و قدرت
)عظیمش در زندگی تان

 6 – هارون با گوشواره های طالیی که قوم به او دادند چه کرد؟ ) او آنها
)را ذوب کرد وطال را به شکل یک گوساله درآورد

 7 – چطور خدا که در باالی کوه باموسی بود می دانست که درپایین چع
 اتفاقی در حال وقوع است؟ ) او همه چیز را می داند وهمه چیز را می

)بیند
 8 – وقتی که موسی از کوه پایین آمد چه دید؟ ) اسرائیلیها دور یک

)قربانگاه ویک گوساله می رقصیدیند
 9 – چه چیزهایی در زندگی ما می تواند به بت تبدیل شود وجای خدا

)رابگیرد؟ ) ورزشها، تلویزیون، اینترنت، دوستان، بازیها وچیزهای دیگر
 10- برای مردمی که از اطاعت از خدا سرپیچی کردند چه اتفاقی افتاد؟ )

)کشته شدند
 11- چرا موسی باید دو تخته سنگ دیگر به باالی کوه می برد؟) او تخته

)سنگهای اول راشکسته بود
 21- شما باید چه کاری برای بخشیده شدن از گناهانتان ورفتن به بهشت
 بکنید؟ ) به عیسی خداود، کسیکه بر روی صلیب مرد ودوباره زنده شد

.)اعتماد کنید تا بخشیده شوید
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درس 3 :                جاسوسان سرزمین کنعان را بررسی می کنند

خطوط کلی درس

1 – مقدمه
آیا تا بحال افرادی را دیده اید که کله شق بودند؟

2 – پیشرفت وقایع

 الف – بخاطر درخواست قوم اسرائیل موسی 12 جاسوس را به کنعان فرستاد تا سرزمین و ساکنان            
) اش را بررسی کنند. ) 13 : 1 – 20

 ب  -  جاسوسان برگشتند، و گزارش دادند که زمین آنجا خوب بود اما ساکنان آن قوی و شهرهای شان دارای
) استحکامات خوبی بود. ) 13 : 21 – 29

 پ  -  مادامی که 10 نفر از جاسوسان پافشاری می کردند که شکست دادن اقوام کنعان غیر ممکن است، ولی
)کالب اظهار اطمینان کرد که آنها می توانند با موفقیت کنعانیها را مغلوب کنند. ) 13 : 30 – 33

) ت  -  قوم وحشت زده برعلیه خدا و رهبران شان شورش کردند. ) 14 : 1 – 4           
 ث  -  یوشع و کالب به قوم اصرار کردند که به خدا ایمان داشته باشند و سرزمین کنعان را تصرف کنند، اما 

) قوم یاغی آنها را به مرگ تهدید کردند. ) 14 : 5 – 10

 ج  -  موسی برای قوم شفاعت کرد تا آنها را از داوری سخت خدا بخاطر بی ایمانی سرسختانه شان           
) نجات دهد. 14 : 11 – 19

 چ  -  خدا گفت که اسرائیل برای 40 سال در بیابان سرگردان خواهد شد تا تمامی افراد بالغ بمیرند، آنوقت 
) نسل بعدی می توانستند وارد کنعان شوند. ) 14 : 20 – 29

چشم انداز درس

متن کتاب مقدس                        اعدا 13 – 14
 آیه حفظی                               عبرانیان 3 : 12 " ای برادران، باحذر باشید مبادا در یکی از شما دل

 شریر و
" .بی ایمان باشد که از خدای حی مرتد شوید                                            

 هدف تعلیم                              بچه نجات یافته مطابق ایمان اش به خدا عمل می کند، و در رفتن به
 راههای

.خوداش پافشاری نمی کند                                           
.تعلیم اصلی                             به خدا ایمان بیاور و در راه خود پافشاری نکن

.تاکید برای نجات نیافتگان           به عیسی خداوند ایمان بیاور و زندگی جاودانی را دریافت کن
 کمکهای تصویری                    تصاویر 6 – 1 – 3 یا تصاویر چادر و 37 – 29 و 26 و 20 و 4 – 1

– ML

29



3 – نقطه اوج داستان
 تنها کالب و یوشع که به خدا ایمان داشتند، زنده می ماندند تا با نسل بعدی وارد سرزمین شوند! ) 14: 30

35 –(
4 – نتیجه

) الف – 10 جاسوس شکاک بوسیله بیماری وبا کشته شدند. ) 14 : 36 – 38
 ب   -  مردم با سعی کردن بر وارد شدن به سرزمین کنعان که برعلیه اراده خدا و هشدار موسی بود، به

) شورش شان ادامه دادند. ) 14 : 39 – 44
) پ  -  قوم نافرمان مغلوب شدند و بوسیله دشمن شان از سرزمین بیرون رانده شدند. ) 14 : 45

) تقال ) بچه نجات یافته           
) به خدا ایمان داشته باش و در راه خودت پافشاری نکن. ) عبرانیان 3 : 12

)دعوت ) بچه نجات نیافته          
) به عیسی برای دریافت زندگی جاودانی ایمان بیاور. ) یوحنا 3 : 16
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تدریس آیه حفظی

 : آیه حفظی
 عبرانیان 12:3   " ای برادران، باحذر باشید مبادا در یکی از شما دل

" .شریر وبی ایمان باشد که از خدای حی مرتد شوید

: مقدمه
 هشدار! جلوتر خطر وجود دارد! اگر شما این کلمات را بشنوید چه فکر

)می کنید؟ ) ب[ طور خالصه بحث کنید
 آیا می دانید که خدا در کتاب مقدس هسدار می دهد؟ ) اجازه دهید پاسخ داده

 شود( در ایه حفظی امروز ما، خدا به همه کسانی که به عیسی به عنوان
 .نجات دهنده ایمان آوردند هشدار می دهد

:معرفی
 کتاب مقدس تان را نشان دهید، با این توضیح که آن کالم خداست. آیه ( 

 رااز روی کتاب مقدس تان بخوانید وشرح دهید که چطور آن را پیدا کرده
) .اید. اجازه دهید که بچه ها آیه را از روی آیه نمایشی با شما بخوانند

:توضیح
 ای برادران، باحذرباشید- این آیه برای برادران نوشته شده است) برادران

 وخواهران در مسیح، ایمانداران(. باحذرباشید به معنای مواظب باشید
 است . مبادا در یکی از شما دل شریر و بی ایمان باشد – خدا می گوید که

 فرزندانش دراین خطرهستند که اجازه دهند بی ایمانی وارد زندگی شان
.شود

 که از خدای حی مرتد شوید- بی ایمانی می تواند باعث شود که فرزند خدا
 از خدا دورشود و خدا را آنطور دوست نداشته باشد و آنطور خدمت نکند

.که قبال" این کاررا می کرد

:کاربرد
 نجات یافتگان : اگر شما فرزند خدا هستید، به او ایمان داشته باشید و در
 راههای خودتان پافشاری نکنید. راغبانه تسلیم آنچه خدا در کالمش می

.گوید بشوید، وبدانید او آنچه را که برای شما بهترین است انجام خواهدداد
 نجات نیافتگان: اولین چیزی که خدا می خواهد شما باور کنید این است که

 عیسی مرد و دوباره وزنده شد تا بهای گناه شما را بپردازد. اگر شما هرگز
 به عیسی خداوند اعتماد نکرده اید تا شما راببخشد و روزی زندگی ابدی در
 آسمان را به شماب دهد، شما می توانید امروز این کار را انجام دهید. شما

.در ادامه کالس فرصت این کار را خواهید داشت

تکرار: کوههای انعکاس دهنده صدا
 کالس را به سه گروه ایستاده تقسیم کنید: گروه اول کوه باصدای بلند، (

 آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
 .یوحنا 13: 17 را مرور کنید

 تکرار برای پیش دبستانی ها
" .انگور را پیدا کنید "
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 گروه دوم کوه باصدای متوسط و گروه سوم کوه با صدای زمزمه. آیه
 را عبارت به عبارت بگویید و مرجع آیه را نیز در ابتدای عبارت اول

 وانتهای عبارت آخر بگویید. بعداز اینکه شماعبارتی را می گویید، هرکوه
 آن عبارت را تکرار می کند، کوه به صدای بلند شروع می کند، بعد کوه با
 صدای متوسط [ صدای معمولی[ عبارت را می گوید، آنوقت کوه باصدای
 زمزمه عبارت را تکرار می کند. بعداز اینکه کل آیه تکرارشد، جای گروه

.ها را عوض کنید و بازی را ادامه دهید

: فعالیت بشارتی
 صلیب را با کلمات خدا و انسان نشان دهید.( کتاب مقدس می گوید، " (

 زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود " جهان به معنای انسانها – مردان،
 زنان، دختران و پسران است. چون شما قسمتی از جهان هستید خدا شما

 رادوست دارد! خدا جهان وهرچیز درآن راساخت . آیا شما می توانید
 چیزی را نام ببرید که خدا آن را ساخته است؟ ) اجازه دهید پاسخ داده

 شود( زمین یک مکان بی نقص عاری از اندوه و مرگ بود. اما انسان اول
 سرپیچی کردن  از خدا را انتخاب کرد و درنتیجه گناه وارد جهان شد. )

).کلمه گناه را برگردانید تا بین کلمه خدا وانسان قرارگیرد
 گناه کارهای اشتباه انجام می دهد، کارهایی مانند گفتن کلمات بدون محبت

 یا حتی تفکر درباره افکار اشتباه. چون که انسان اول گناه کرد، هرکسی
 که بعداز او به دنیا آمد با یک " خواست " مرتکب گناه شدن به دنیا آمد. "

 خدای مقدس ) کامل ( است و نمی تواند اجازه دهد که گناه نزدیک او باشد.
 ) از تصویر استفاده کنید تا نشان دهید که گناه چطور ما را از خدا جدا می
 کند.( مجازات گناه جدایی ابدی از خدااست. اما آیه ای را که من برای شما

 خواندم به یاد می آورید. این آیه به ما می گوید که خدا جهان را دوست
 دارد. او نخواست که شما از او جدا زندگی کنید پس راهی ساخت تا گناه

.شما بخشیده شود
 کلمه عیسی را برگردانید تا روی کلمه گناه را بپوشاند.( کتاب مقدس می (
 گوید، " زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا
 هر که به او ایمان آورد، هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. " ) یوحنا
 16:3(. خدا عیسی، پسر بدون گناهش را به زمین فرستاد تا مجازات گناه

 شما را با مردن برروی  صلیب بردارد. اما عیسی مرده باقی نماند! سه
 روز بعد او دوباره زنده شد. او توسط افراد زیادی روی زمین دیده شد بعد
 او به آسمان برگشت. بخاطر کاری که عیسی کرد، شما می توانید زندگی

 جاوید داشته باشید اگر به او ایمان بیاورید. وقتی که شما به عیسی به عنوان
 نجات دهنده خود ایمان می آورید، خدا از شما فرد جدیدی از درون می

 سازد. آیه ما می گوید " زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه
 خود راداد تا هر که  به  اوایمان آورد، هالک نگردد بلکه حیات جاودانی

 یابد) یوحنا16:3(  در ادامه کالس شما فرصتی خواهید داشت تا به عیسی
.خداوند ایمان بیاورید و هدیه او، زندگی جاوید در بهشت را دریافت کنید

 مادامی که یک خوشه کوچک انگور
 کاغذی یا پالستیکی را پنهان می کنید

 اجازه دهید که یکی از بچه ها چشم هایش
 را با دست هایش بپوشاند. بعد از این که

 انگور پنهان شد بچه ی مزبود چشم هایش
 را باز می کند. آنوقت بقیه ی بچه ها آیه
 را به همراه مرجع آن در ابتدا و انتهای

 آیه تکرار می کنند و آن بچه سعی می کند
 که انگور را بیابد. بازی را ادامه دهید تا

 هر کدام از بچه ها در یک نوبت سعی در
 .یافتن انگور نمایند

 اگر زمان اجازه می دهد، اجازه دهید که
 بچه ها اتفاقات درس های گذشته را مرور

 کنند . بچه ها از بجث درباره ی درس های
 .گذشته لذت می برند

 قادش در صحرای فدران، در حدود 5خ
 مایلی از بئر شبع واقع است. بچه ها از
 مشخص نمودن این مکان در نقشه لذت

 .خواهند برد
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درس
مقدمه

 آیا تا بحال با افرادی که کله شق بوده اند) راههای خودشان را می خواستند(
 آشنا شده اید؟ آنها چطور عمل می کنند؟ ) اجازه دهید بچه ها پاسخ دهند(
 آیا شما درباره مسائل کله شق می شوید؟ موسی رهبر قوم بسیار کله شقی
 بود؟ خدا برغم شکایتها و نافرمانی های مکرر قوم اسرائیل با محبت آنها

 را راهنمایی می کرد ونیازهای آنها را فراهم می نمود. اما روزی کله شقی
 آنها بسیار پیش رفت. چه اتفاقی افتاد وقتی که خدا دیگر نمی پذیرفت که

رفتار زشت آنها را تحمل کند؟

 پیشرفت وقایع

 ابری که اسرائیلیها را هدایت می کرد دوباره درحال حرکت بود و مردم
 آن را دنبال می کردند. وقتی که آنها به سختی راه پیمایی می کردند، می

 بایست درباره تمام چیزهایی که در کوه سینا اتفاق افتاده بود فکر می
 کردند. آنها قدرت عظیم خدا را دیدند. آنها فرمانهای خدا را دریافت کردند

 – آنها حتی سنگهایی را که فرمانها روی آنها کنده شده بود با خود حمل می
 کردند، آنها همچنین فرمان اول خدا را با پرستش گوساله طالیی شکستند،
 بوسیله تمامی این تجربیات خدا اهمیت ایمان داشتن و اطاعت کردن از او

 را به قومش یاد می داد، حاال ابر اسرائیلیها را به سوی شمال قادش در
 مرز کنعان هدایت می کرد- کنعان سرزمینی که خدا وعده داده بود به آنها

 بدهد. پانزده ماه از زمانی که آنه9 مصر را ترک کردند گذشته بود.آنها
 حدود 400 مایل در صحرا سفر کرده بودند. حاال احتماال" آنها می توانستند

 به آن طرف نگاه کنند و تپه های سرزمین کنعان خانه جدیدشان را ببینند!
 اما بجای وارد شدن به سرزمین همانطوری که خدا از آنها خواسته بود،

.قوم نزد موسی آمدند و از او درخواستی کردند
 را  ML  - تصویر 2-1 را ببینید. تصویر موسی و اسرائیلیها، 1-4 (

) ببینید
 مردانی را جلوتر بفرستید تا سرزمین را مورد جاسوسی قراردهند و "

 " .گزارشی درباره شهرها و مردم بیاورند
 بجای اعتماد کردن به خدا، اسرائیلیها شک داشتند. آنها گواهی می خواستند
 که قادر خواهند بود بر دشمنانشان در سرزمین جدید غلبه کنند. هرچند که

 این بهترین نقشه خدا نبود، اما او به موسی گفت که درخواست قوم را انجام
.دهد

 را ML – تصویر 1-3 را ببینید. تصویر جاسوسان، 32و 30-29 و 26 (
) .اضافه کنید

 موسی 12 مرد یک نفر از هر قبیله را انتخاب کرد تا بروند. او به آنها
 گفت به سرزمین نگاه کنند و ببینند که آیا برای رشد محصوالت خوب است
 و نمونه ای از محصوالت رشد کرده در آنجا را با خود بیاورند. او همچنین

 بچه ها ی پیش دبستانی می توانند با دست
 شان برای چشم هایشان سایبان درست کنند

 .و به سوی سرزمین کنعان نگاه کنند

 هر چند گزارش خروج می گوید که خدا
 موسی را هدایت کرد تا جاسوسانی بفرستد

 ، اما موسی در تثنیه 1: 9- 22 توضیح
 می دهد که قوم این درخواست را کردند.
 خدا به موسی اجازه داد که جاسوسان را

 بفرستد، اما این نقشه ی عالی خدا نبود. او
 .می خواست که ایشان وارد سرزمین شوند

 تصویر 1- 1

 تصویر 1- 3
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 به آنها گفت که قدرت مردم و شهرهای آنها را بررسی کنند. موسی همچنین
 می دانست که تعدادی از مردمی که در آن سرزمین زندگی می کردند به

.خدای زنده و حقیقی ایمان نداشتند

 موسی می دانست که تعدادی از مردم کنعان زندگی می کردند که به خدای
.زنده وحقیقی ایمان نداشتند

) .را بردارید ML – تصویر 32 و 30 – 29 و 26 (
 بزودی 12 مرد رفتند وشروع به بررسی سرزمین کردند. آنها انواع میوه
 ها را جمع کردند تا به اردوگاه ببرند. در یک منطقه آنها انگورهای رسیده

 که در خوشه های بسیار بزرگ رشد می کرد یافتند. خوشه ای که آنها
 آوردند بسیار بزرگ بود دو مرد روی یک تیریک بین خود این خوشه را

!حمل کردند
 تصویر 2 – 3 را ببینید. تصویر هارون، جاسوسان ومیوه، 35- 29 و (

) .را ببینید ML – 26 و 20
 بعداز چهل روز دوازده جاسوس به قادش برگشتند. موسی و هارون و تمام
 قوم دور آنها جمع شدند و احتماال" تعداد زیادی از آنها انگورهای رسیده و
 میوه هایی را که آنها آورده بودند مزه کردند. همه می بایست برای شنیدن

.گزارش آنها سکوت کرده بودند

 امروز انسانهای زیادی وجود دارند که به خدای زنده وحقیقی ایمان
 ندارند. آنها می خواهند به جای راه خدا به راههای خودشان بروند. شما

 نیز با تمایل رفتن به راه خودتان به دنیا آمدید. کتاب مقدس می گوید،
 " جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم وهر یکی از ما به راه خور

 برگشته بود) اشیعا 6:53 ( . خدا این تمایل رفتن به راه خودتان را گناه
 می نامد. وقتی که شما کارهایی مثل دررفتن از مدرسه، یا دروغ گفتن به
 والدین تان درباره اینکه کجا می روید یا چه می کنید، انجام می دهید گناه
 می کنید. خدا مقدس است و از گناه شما متنفر است زیرا که گناه شما را
 از خدا جدا می سازد، خدا می گوید که گناهکاران مستحق جدا شدن از

 .او در یک مکان مجازات بسیار بد به نام جهنم می باشند
 اما خدا که شما را آفریده است، شما را دوست دارد! او می دانست که
 شما نمی توانستید کاری برای گناهتان انجام دهید، پس او راهی برای

 بخشیده شدن گناهتان ساخت. او پسر خودش، عیسی خداوند را فرستاد تا
 مجازات شما را برای تان بردارد. عیسی یک زندگی بدون گناه را روی
 زمین زیست آنوقت راغبانه روی صلیب مرد. خدا پسرش را بجای شما

.مجازات کرد پس شما از خدا جدا نخواهید شد
 کتاب مقدس می گوید، " و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه

 پاک می سازد" ) اول یوحنا 7:1 (. بعداز اینکه عیسی مرد ودفن شد، او
 دوباره زنده شد. امروز او در بهشت زنده است. شما می توانید بخشیده

 شوید وقتی که  به عیسی خداوند اعتماد می کنید، عیسی خداوند کسی که
 مرد ودوباره برای شما زنده شد. خدای زنده وحقییقی می خواهد که شما

.به او ایمان بیاورید

 از انجا که این درس بر رشد مسیحی
 متمرکز است ، پیغام نجات خالصه شده
 است شما می توانید در زمان دیگری از

 .ساعت کالس بر معرفی انجیل تاکید کنید

 بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
 کنند که سرزمین را بررسی کرده و میوه

 .می چینند
 انگورهایی که پیدا شده در دره ای در
 شمال حبرون به نام اشکول رشد می

 کردند. اشکول از لحاظ تحت اللفظی به
 مفهوم " خوشه ی انگور است" احتماالً

 جاسوسان در تیر ماه به این منطقه رسیدند،
 زیرا در ان زمان انگور ها رسیده بودند.

 شما می توانید برای این قسمت داستان
انگور بیاورید تا بچه ها از ان لذت ببرند.

 .حس چشایی برای بچه ها بسیار مهم است

 تصویر 2- 3
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 ما سرزمین را دیده ایم واقعا" سرزمین خوبی است! " آنها گفتند. " "
 اما مردم آنجا بسیار قوی هستند. آنها در شهرهای بزرگی که به خوبی
 محافظت شده است زندگی می کنند. و بعضی از مردم غول هستند! "
 این تفسیر آخر می بایست موجب جنبش بزرگی در مردم شده بود! "

 آیا شنیدی؟ " آنها احتماال" با ترس گفتند. " در این سرزمین غول وجود
 دارد! "اما کالب یکی از آن دوازده مرد، جمعیت را ساکت کرد. " بیایید تا

 فوری به درون سرزمین برویم، " کالب گفت. " ما بخوبی قادریم که آنها
 را مغلوب کنیم! " اما ده نفر از بقیه جاسوسان مخالفت کردند. " نه! " آنها

 گفتند. ما نمی توانیم با این مردم مقابله کنیم. آنها بسیار قوی تر از ما هستند.
 این مردمان بسیار بزرگ هستند، ما در کنار آنها مانند ملخ هستیم. وقتی
 که قوم  اسرائیل این کلمات وحشت آور را شنیدند، آنها با ترس و شک
 پر شدند. آنها به مخالت با موسی وهارون برخاستند و به تلخی شکایت

 کردند، " اگر ما در مصر یا در این صحرا می مردیم بهتر بود! چرا خدا
 ما را به اینجا آورده تا خانواه هایمان بوسیله دشمن کشته شوند؟ بهتراست
 که به مصر برگردیم. بیایید تا رهبری جدید انتخاب کنیم تا ما را به مصر

" !برگرداند
 را با تصویر هارون و ML   - تصویر 3 – 3 را ببینید. تصویر 20 و 1 (

) .عوض کنید ML  - موسی در حال سجده 36
 موسی وهارون در برابر خداوند سجده کردند. آنها سراسیمه شده بودند!

 بعد از تمام کارهایی که خدا برای این قوم انجام داده بود، آنها را از اسارت
 در مصر نجات داد، تمام نیازهای آنها را فراهم می کرد، هر روزه آنها
 را هدایت می کرد و از آنها مراقبت به عمل می آورد – چطور آنها می

 توانستند با کله شقی بر علیه خدا و رهبرانشان بایستند؟ چرا آنها نمی
توانستند بجای پافشاری کردن به راههای خود به خدا ایمان بیاورند؟

 اگر شما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورده اید، به
 خدا تیمان بیاورید و در راههای خود پافشاری نکنید. خواستن راه خودتان

 .وتسلیم نشدن کله شقی و گناه است
 آیا تا بحال شما با رد کردن ایمان آوردن به آنچه او می گوید نسبت به

 خدا کله شق شده اید؟ بجای اطاعت از والدین تان همانطوری که خدا می
 گوید، آیا شما پافشاری می کنید که از آنها بهتر می دانید؟ بجای بخشیدن
 ومهربان بودن با کسی که با شما نامهربان بود، آیا شما پافشاری کردید

 که انتقام بگیرید؟ بجای اعتماد کردن به خدا که از شما مراقبت می کنند،
 آیا وقتی که به نظر می رسد چیزها برعلیه شما به پیش می رود نگران

 می شوید؟ خدا می داند که چه چیزی برای شما بهترین است، و اگر شما
 به راههای خودتان پافشاری کنید، شما ممکن است که به دردسر بزرگی
 دچار شوید. شما از نقشه خدا پیروی نخواهید کرد، و او وعده نمی دهد

 که به شما کمک کند، وقتی که شما عمدا" با او مخالفت می کنید. او
 ممکن است اجازه دهد تا شما بخاطر تصمیم خدوتان از تجربه دردناکی

 رنج ببرید و بدین صورت شما را تادیب کند. در آیه حفظی ما خدا درباره
 خطر رد کردن ایمان داشتن به  او به ما هشدار می دهد. ) عبرانیان

 ).12:3 را تکرار کنید

 شاید شما بخواهید که چند نفر از بچه ها
 این قسمت از داستان را به شکل نمایشی
 بازی کنند. بچه ها از کمک کردن به این

 .روش لذت می برند

 تصویر 3- 3

 بچه های پیش دبستانی می توانند فریاد
 " بزنند" بیایید برویم

 غول ها، عناقیم نیز خوانده می شدند.
 اعتقاد براین بود که ایشان از نوادگان عناق

 باشند ) یوشع 15: 13- 14 ( و همچنین
 در تثنیه 9: 2 نیز اشاره شده است . جلیات
 که به وسیله ی داوود کشته شد، یکی ریگر

 .از این نوادگان بود

 تصویر 5- 3

کارت تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه های نجات

 یافته را نشان دهید ک به خدا ایمان بیاور و
 بر راه های خودت پافشاری نکن
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 چرا اسرائیلیها نمی توانستند به جای پافشاری در راههای خودشان به خدا
.اعتماد کنند؟ آنها به مخالفت برعلیه خدا و رهبرانشان برخاسته بودند

 ) تصویر 5 – 3 از کتاب تصاویر (
 کالب و یار موسی یوشع که او نیز در جمع دوازده جاسوسی بود

 لباسهایشان در اندوه کله شقی قوم پاره کردند، آنها از قوم بسیار خواهش
 کردند که گوش دهند. " سرزمینی که ما از آن عبور کردیم بسیار خوب

 است! " اگر خدا خشنود می شود، او ما را به سالمت وارد سرزمین خواهد
 کرد و آن را به ما خواهد داد. در مقابل خدا شورش نکنید و از اقوام آن
 " ! سرزمین نترسید. آنها هیچ محافظی ندارند زیرا خدای ما با ما است

 اما قوم نپذیرفتند که به آنها گوش دهند و حتی آنها را تهدید به مرگ کردند!
 درست آنوقت، جالل درخشان خدا در چادر مخصوص جائیکه آنها با خدا
 مالقات می کردند، ظاهر شد. صدای خداوند از درون ابر درخشان غرید

 و او به موسی گفت، " تا کی این قوم مرا رد می کنند؟ تا کی آنها ایمان
 آوردن به من را بعد از این همه نشانه ها و معجزات که من انجام داده ام

 رد می کنند؟ من این قوم را با یک بیماری بسیار بد نابود می کنم، و موسی
.تو را یک قوم عظیم به جای آنها می سازم

 تصویر 4 – 3 را ببینید. تصاویر را بردارید، تصویر موسی در حال (
) .را نصب کنید ML– دعا، 37

 اما موسی از خداوند خواهش کرد که قومش را نابود نکند و خدا به دعاهای
 او پاسخ داد. خدا انتخاب کرد که قومش را ببخشد اما اجازه دهد که آنها از

 نتایج سخت تصمیم شان رنج ببرند. ای کاش آنها به خدا ایمان می آوردند  و
 .در راههای خودشان پافشاری نمی کردند

ا

 حکیمانه ترین کاری که شما می توانید بکنید ایمان داشتن به خدا و
.پافشاری نکردن به راه خودتان است

 گر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید، به
 خدا ایمان داشته باشید و در راههای خود پافشاری نکنید. ایمان داشتن
 به خدا یعنی اعتماد کردن به او و راغبانه تسلیم او شدن با این آگاهی

 که او همیشه درست و حقیقت است. شما می توانید به خدا ایمان داشته
 باشید  وقتی که او می گوید از والدین تان پیروی کنید، با این اعتماد که
 او آنها را برای خیریت شما مسئول شما قرار داده است. شما می توانید
 به خدا ایمان داشته باشید وقتی که او می گوید که دیگران را ببخشید و

 با آنها مهربان باشید، با این  اعتماد که او می تواند به شما قوت دهد که
 این کار را انجام دهید زیرا او شما را بخشیده است. شما می توانید به

 خدا ایمان داشته باشید وقتی که او می گوید از شما مراقبت خواهد کرد،
 با این اعتماد که او همه چیر را تحت کنترل خود دارد و تنها اجازه می
 دهد آنچه بهترین است در زندگی شما واقع شود. وقتی که شما وسوسه

 می شوید تا کله شق باشید و در راههای خود پافشاری کنید، توقف کنید و
 درباره خدا تفکر کنید. در این باره فکر کنید که او چگونه شما را دوست
.دارد و به تمامی راههایی که او در گذشته به شما کمک کرد فکر نمایید

 تصویر 5- 3

 بچه های پیش دبستانی می توانند بگویند گ
 ! " ترسان مباش

 تصویر 6- 3

 کارت تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات نیافته

 را نشان دهید. به بچه های نجات یافته
 کمک کنید تا بفهمند حتی زمانی که دشوار

 می باشد ایشان باید راه ) روش ( خدا را
 انتخاب کنند. آماده باشید که یک مثال از
 زندگی خودتان عنوان کنید و اجازه دهید

 بچه ها تجربه های خودشان را مطرح
 .کنند
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 ای کاش که اسرائیلیها به جای پافشاری کردن در راههای خودشان به
 خدا ایمان داشتند. خدا آنها را بخشید ولی آنها می بایست همچنان از نتایج
 تصمیم شان رنج می بردند. خدا گفت که آنها باید برای 40 سال در بیابان

 سرگردان شوند – یک سال برای هر روزی که آنها سرزمین را مورد
 کنکاش قرار دادند – تا وقتی که همه افراد بزرگ قوم بمیدند. آنوقت نسل

.بعدی اسرائیل می توانست وارد کنعان شود
) تصاویر را بردارید (

 نفطه اوج داستان
 تنها کالب ویوشع کسانی که به خدا ایمان داشتند می بایست زنده می ماندند

!و با نسل بعدی وارد سرزمین شوند

 نتیجه
 ده جاسوسی که گزارش بدی آوردند و قوم را ناامید کردند دچار بیماری
 بسیار بدی شدند و مردند. قوم عمیقا" غمگین شدند وقتی که آنها از نتایج

 گناهشان مطلع شدند. صبح روز بعد آنها روع به ترک اردوگاه کردند وبه
.سوی کنعان حرکت کردند

 را ML– تصویر 2 – 1 را ببینید. تصوثر موسی و اسرائیلیها، 4 – 1 (
).نصب کنید

 کجا می روید؟ " موسی از آنها پرسید. " ما می دانیم که گناه کرده ایم " "
 آنها جواب دادند. " ما می رویم تا سرزمینی را که خداوند به ما وعده داد

 بگیریم. " هر چند که اسرائیلیها پیغام خدا را شنیدند مبنی بر اینکه آنها وارد
 سرزمین نخواهند شد، آنها همچنان به او ایما نداشتند. آنها همچنان با کله

 شقی در راههای خودشان پافشاری می کردند! موسی تالش کرد تا آنها را
 متقاعد کند. " شما از خدا نافرمانی می کنید، او با شما نخواهد بود و شما

 .در نبرد با مردم کنعان شکست خواهید خورد." موسی هشدار داد
) تصاویر را بردارید (

 اما اسرائیلیها از گوش دادن امتناع کردند و به باال رفتن از کوه به سوی
 کنعان ادامه دادند. مردمی که در کنعان بودند به آنها حمله کردند. بسیاری
 از اسرائیلیهاکشته شدند و بقیه از سرزمین بیرون رانده شدند. نهایتا" شاید
 آنوقت اسرائیلیها درک رکدند که کله شقی آنها بسیار پیش رفته است. خدا
 در آنچه که گفت جدی بود – افراد بزرگ نمی بایست هرگز در سرزمین
 موعود زندگی می کردند زیرا آنها از ایمان داشتن به خدا امتناع کردند و

 در این باره فکر کنید که چطور او همیشه به وعده هایش وفادار مانده و 
 هرگز دروغ نمی گوید. در این باره فکر کنید که او چطور کامال" حکیم

 است و هرگز اشتباه نمی کند. آنوقت از خدا بخواهید که به شما " خواست
 "  ایمان داشتن به او و اطاعت کردن از او را بدهد. آیه حفظی امروز را
 به خاطر بیاورید. ) عبرانیان 12:3 را تکرار کنید.( همیشه ایمان داشتن

 .به خدا به جای پافشاری در راههای خودتان بهتبرین است

 تصویر 1- 1
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در راههای خودشان پافشاری نمودند
.

 تقال

 دعوت

.

 مثل اسرائیلیها نباشید! اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده
 خود می شناسید، به خدا ایمان داشته باشید و در راههای خود پافشاری

 نکنید. هشدار آیه حفظی امروز را بیاد آورید.) عبرانیان 12:3 را تکرار
 کنید.( به خدا راغبانه اعتماد کنید و تسلیم آنچه او در کالمش می گوید

 شوید، با این آگاهی که او آنچه را که بهترین است برای شما انجام خواهد
 داد. وقتی که شما وسوسه می شوید تا کله شق باشید و در راههای خود
 پافشاری کنید توقف کنید و درباره این فکر کنید که خدا شما را چطور

 دوست دارد، چطور او همیسه به وعده هایش وفا می کند و چطور
 همیشه حکیم است وهرگز اشتباه نمی  کند. آنوقت از خدا بخواهید به

 شما " خواست " ایمان داشتن به او و اطاعت کردن از او را بدهد. تالش
 شما در زمان سکوت دعایتان به شما کمک می کند تا بیاد بیاورید در

 این هفته به خدا ایمان داشته باشید. هفته آینده شما می توانید با ما درمیان
 بگذارید که چطور خدا به شما کمک کرد که بجای پافشاری در راههای

.خودتان به او ایمان داشته باشید

 مهمترین چیزی که خدا می خواهد همه مردم به آن ایمان داشته باشند این
 است ه عیسی برای گناهانشان مرد و دوباره زنده شد. خدا می گوید که

 گناه شما، شما را از او جدا می سازد، اما عیسی مرد تا مجازات شما را
 بردارد و دوباره زنده شد. کتاب مقدس می گوید، " زیرا خدا جهان را

 اینقدر محبت تمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد،
 .) هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. ) یوحنا 16:3

 اگر شما به عیسی خداوند و به کاری که او برروی صلیب برای بخشیدن
 گناهتان انجام داد کامال" اعتماد کنید، شما مجازات نخواهید شد. در

.عوض شما برای همیشه با خدا زندگی خواهید کرد
 آیا شما مایلید که امروز به او ایمان بیاورید؟ لطفا" سرتان را خم کنید و

 چشمهایتان را ببندید. اگر شما مایلید که به عیسی خداوند به عنوان نجات
 دهنده تان ایمان بیاورید، لطفا" با ایستادن در کنار صندلی تان به من
 نشان دهید.) مکث کنید و متوجه جوابها شوید.( همگی شما می توانید

 چشمهایتان را باز کنید. آنهایی که ایستاده اند می توانند مرا ) در زمان
 و مکان تعیین شده ( مالقات کنند تا من بتوانم از روی کالم خدا به شما

نشان دهم که چطور می توانند از گناهانتان بخشیده شوید

کارت تعلیم
 کارت تاکید برای بچه ی نجات یافته را

 .نشان دهید

 با استفاده از این روش یا روش دیگری
 که موثر یافته اید از بچه ها دعوت کنید تا
 عیسی خداوند را قبول کنند. برای اموزش
 های بیشتر به " چگونه می توان یک بچه

 را به سوی مسیح هدایت کرد " مراجعه
 .کنید

 دعوت از پیش دبستانی ها
 با استفاده از اعمال 16: 31 و اصطالح

 " ایمان بیاورید" دعوت از بچه های پیش
 دبستانی را ارائه دهید. از کسانی که مایلند

 به عیسی مسیح ایمان بیاورند دعوت کنید تا
  .در پایان درس با شما مالقات کنند
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 سواالت مروری
 1 -  وقتی که قوم به نزدیکی کنعان آمدند، آنها از موسی خواستند که چه

 کند؟ ) مردانی را برای جاسوسی سرزمین بفرستد و گزارشی از سرزمین
) .بیاورند

 2 – بیشتر جاسوسان وقتی که از سرزمین برگشتند چه گفتند؟ ) که
)سرزمین خوبی بود ولی مردم آنجا غولهای قوی بودند

 3 – کالب درباره کنعان چه گفت؟ ) که آنها می توانند به آسانی مردم
) .سرزمین را مغلوب کنند

 4 – وقتی که قوم اسرائیل حرفهای جاسوسان را شنیدند چه گفتند؟ ) آنها
 شروع به شکایت از موسی و هارون نمودند و گفتند که ترجیح می دهند به

) .مصر برگردند
 5 – آیه حفظی ما عبرانیان 12:3 می گوید که اگر ما نسبت به خدا کله

 شق باشیم و موفق نشویم که ایمان داشته باشیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ) کله
) .شقی ما را از خدا دور می سازد

 6 – موسی چه کرد وقتی که خدا گفت او قوم را نابود خواهد کرد؟ ) او از
) .خدا خواهش کرد تا قوم را نابود نکند

 7 – چه اتفاقی برای قوم بخاطر بی ایمانی شان افتاد؟ ) خدا گفت آنها برای
 40 سال در بیابان سرگردان خواهند بود تا وقتی که تمام افراد بزرگ بجز

) .کالب ویوشع بمیرند
 8 – به عنوان یک مسیحی برای شما ممکن چه اتفاقی بیافتد اگر به جای
 ایمان داشتن به خدا در راههای خود پافشاری کنی؟ ) ممکن است خدا به

) .شما کمک نکند و شما را تادیب کند
 9 – وقتی که وسوسه می شوید تا در راههایتان پافشاری کنید چه کار

 باید انجام دهید؟ ) توقف کنید و درباره محبت خدا فکر کنید، که چطور
 در گذشته به شما کمک کرد، درباره وعده ها و حکمتش فکر کنید، از او

) .بخواهید به شما کمک کند تا از او اطاعت نماییید
 10 – وقتی که قوم فهمیدند که گناه کردند و متاسف شدند، آنها سعی کردند

 که چه کاری انجام دهند؟ ) وارد سرزمین کنعان سوند ومردم آنجا را
) .مغلوب کنند

 11 – برای آن 10 جاسوسی که گزارش بدی آوردند چه اتفاقی افتاد؟ ) آنها
) .بسیار مریض شدند و مردند

 12 – خدا می خواهد که شما درباره عیسی به چه چیزی ایمان داشته
 باشید؟ ) که او بعنوان تنها بهای پرداخت شده برای گناه شما روی سلیب

) .مرد و دوباره زنده شد

 سواالت پیش دبستانی
 1 – چرا موسی جاسوسان را به سرزمین کنعان فرستاد؟ ) تا ببیند که

) .سرزمین و مردم آنجا چگونه هستند
 2 – کالب و یوشع درباره سرزمین چه گفتند؟ ) سرزمین خوبی بود و مردم
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) .قوی بودند
 3 – قوم اسرائیل بخاطر اینکه به خدا ایمان نداشتن می بایست برای 40

) .سال چه کار می کرد؟ ) در بیابان بمانند
 4 – شما درباره عیسی باید به چه ایمان داشته باشید؟ ) او برای گناه شما

) .مرد و دوباره زنده شد
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درس 4 :                        موسی بر علیه خدا گناه می  کند

خطوط کلی درس

1 – مقدمه
آیا تا بحال آنقدر عصبانی شدید و بعد کاری را انجام دادید و بعد آرزو کردید که آن کار را انجام نمی دادید؟

2 – پیشرفت وقایع
 الف – در صحرای قادش، اسرائیلیها شکایت کردند و موسی را مقصر کردند چون آب نداشتند، پس موسی و

)هارون به نزد خداوند رفتند. ) 20 : 1 – 6

 ب   - خدا به موسی گفت که عصای اش را بردارد و با صخره صحبت کند پس آب از آن جاری            
)خواهد شد.) 20 : 7 – 8

 پ  -  موسی مردم را مواخذه کرد و بعد با عصبانیت دوبار با عصای اش به صخره ضربه زد، و            
) آب از صخره جاری شد. ) 20 : 9 – 11

 ت  -  خدا به موسی و هارون گفت چون که آنها به او ایمان نداشتند، آنها اجازه نخواهند داشت که قوم را به
) درون سرزمین موعود هدایت کنند. ) 20 : 12 – 13

 ث  -  خدا به موسی گفت که هارون و پسراش ایلعاذر را به باالی کوه اور ببرد و لباس کاهنی           
) هارون را به ایلعاذر بپوشاند، زیرا هارون برروی کوه خواهد مرد. ) 20 : 22 – 26

 ج  -  وقتی که موسی، هارون و ایلعاذر با همدیگر از کوه اور باال می رفتند، قوم تماشا می کردند. ) 20 :
27 (

 چ  -  موسی همانطوری که خدا به او آموزش داده بود، لباس کاهنی هارون را به ایلعاذر پوشاند. ) 20 : 28
(

چشم انداز درس

متن کتاب مقدس                اعداد 20 : 1 – 13، 22- 29

 آیه حفظی                        یوحنا 13 : 17 " هر گاه این را دانستید، خوشابحال شما اگر آن را به عمل
" .آرید                                   

 هدف تعلیم                       بچه نجات یافته از خدا اطاعت خواهد کرد، با این درک که نافرمانی عدم
.اطمینان به خدا را نشان می دهد                                    

.تعلیم اصلی                      همیشه مواظب باشید که به خدا اطمینان کنید و از او اطاعت نمایید

.تاکید برای نجات نیافتگان    به عیسی خداوند ایمان بیاور و نجات را دریافت کن

 کمکهای تصویری             تصاویر 6 – 1 – 4 تصاویر آب، چادر، صخره، 44 – 37، 28، 6، 3 – 2
– ML.
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3 – نقطه اوج داستان
 ایلعاذر به جای پدراش که در اطمینان کردن به خدا و اطاعت کردن از او موفق نبود، رهبر روحانی جدید

) اسرائیل شد. ) 20 : 28

4 – نتیجه
 بعداز اینکه هارون برروی کوه مرد، موسی و ایلعاذر به نزد قوم برگشتند، و تمام اسرائیل برای 30 روز

) بخاطر هارون عزا داری کردند. ) 20 : 28 – 29

)تقال ) بچه نجات یافته           
)همیشه مواظب باش که از خدا اطاعت کنی. ) یوحنا 13 : 17

) دعوت ) بچه نجات نیافته          
)به عیسی خداوند ایمان بیاور و نجات پیدا کن. ) اعمال 16 : 31
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تعلیم آیه حفظی
 یوحنا 13: 17 هر گاه این را دانستید، خوشا به حال شما اگر آن را به عمل

.آرید

:مقدمه
 چه اتفاقی می افتد اگر شما یک ساندویچ را باز کنید و محتویات را روی

).شطح بیرونی و نان را داخل قرار دهید؟) اجازه دهید پاشخ داده شود
 وقتی که می دانید چطور کار درست را انجام دهید و شما آن را انجام می

 .دهید چیزها خیلی بهتر پیش می رود، آیه این را به ما می گوید

:معرفی
 کتاب مقدس تان را نشان دهید با توضیح این که آن کالم خداست آیه را از
 کتاب مقدستان بخوانید و توضیح دهید چطور شما آن را پیدا کرده اید ) اجازه

 .دهید بچه ها آیه را با شما از روی آیه نمایشی بخوانند

:توضیح
بدانید او چه چیز در این چیزها را می دانید خدا می خواهد شما   اگر شما 
 کالمش ، کتاب مقدس می گوید. این دلیلی است که ما چرا در کانون شادی

.از کتاب مقدس یاد می گیریم
.اگر شما آنها را انجام دهید شما شاد هستید

 تنها دانستن احکام و وعده ها در کالم خداوند کافی نیست شما همچنین نیاز
 دارید که اطاعت کنید خداوند می گوید ) قول می دهد( شما شاد خواهید بود

 .وقتی که شما انجام می دهید

:کاربرد
 نجات یافتگان:وقتی که شما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان
 آورده اید همیشه مواظب باشید که به خداوند اطمینان کنید و از او اطاعت
 نمایید.از خدا خواهش کنید تا به شما قلبی مایل به انجام چیزهایی بدهد که شما

.می دانید خدا می خواهد شما انجام دهید
ایمان تان  دهنده  نجات  عنوان  به  عیسی  به  هرگز  شما  نیافتگان:اگر   نجات 
 نیاورده اید شما می توانید آن را امروز انجام دهید. عیسی روی صلیب مرد
 و دوباره قیام کرد تا مجازات گناهان شما را بردارد آیا شما به او ایمان می

.آورید و امروز نجات می یابید

:تکرار
 آیه با اشاره دست، به بچه ها کمک کنید تا ایه را با استفاده ار اشارات یاد
 بگیرند. برای نشان دادن ) اگر شما ( به خودتان اشاره کنید. برای ) دانستن

 .( به سر اشاره کنید
.این چیزها ( به کتاب مقدس باز با دست هایتان اشاره کنید (

.شادی ( از انگشت اشاره برای ایجاد لبخند روی چهره تان استفاده کنید (

 آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
 .یوحنا 13ک 17 را مرور کنید

 تکرار برای پیش دبستانی ها
 هر یک از عبار تهای پایین را روی کارت

 هایی بنویسیدک چشمک بزنید، سرتان را
 در دست تان بگیرید، چشمان تان را ببندید،

 در جا قدم بزنید، به آرامی در جای خود
 بچرخید، روی یک پا بایستید، شکم خود
 را بمالید، باال و پایین بپرید. کارت ها را
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.شما هستید ( به شخص اشاره کنید (
.اگر شما انجام دهید ( با انگشتان روی کف دست دیگرتان قدم بزنید (

:فعالیت های بشارتی
"خدای من بسیار بزرگ است "

 با استفاده از اشاره در صفحه 41 بخوانید" خدای من بزرگ است " بعد از
 آیه 2 استفاده کنید تا کالم را معرفی کنید. محبت خداوند برای شما بزرگ
 است و هرگز پایان نمی یابد. خداوند در کالمش می فرماید: " با محبت ازلی

تو را دوست داشتم...." ارمیا 31: 3
 محبت خدا برای شما کامل است زیرا او یک خدای کامل است. او هرگز
 گناه نمی کند و هرگز مرتکب اشتباه نمی شود و به خاطر اینکه خدا شما را
 آفریده است او می داند چه چیز برای شما بهترین است. اما من و شما مثل او
 نیستیم. همه ما با انجام دادن، گفتن و فکرهای اشتباه کردن نسبت به خدا گناه
 کرده ایم. کالم مقدس می گوید " برای همگان که گناه کرده اید" ) رومیان

23 :3 (
 گناه یعنی به راه خودتان رفتن و قوانین خدا را شکستن. آیا می توانید چند

)راهی که دخترها و پسرها گناه می کنند را نام ببرید؟ )بحث مختصر
 به خاطر گناهانمان ما مستحق مجازات خداوند هستیم که همانا جدایی ابدی
بیاورید که کی گوید به خاطر  آواز ما را  اول  اما قسمت   از خداوند است. 
 محبت خدا برای ما عظیم است به خاطر محبتش خدا پسرش، عیسی خداوند

 .را فرستاد تا به خاطر گناهان ما بمیرد
 عیسی مجازات من و شما را وقتی که بر روی صلیب مرد برداشت. کتاب
 مقدس مکی گوید: مسیح به خاطر گناهان مان مرد مطابق بر نوشته های کتاب
 مقدس و او دفن شد و در روز سوم قیام کرد مطابق با نوشته های کتاب مقدس
 قرنتیان 15: 3- 4 سه روز یعد از مردن و دفن شدن مسیح، او از مردگان
 برخاست و با پیروان خود زمانی را صرف کرد و به بهشت برگشت. روزی
 شاید به زودی مسیح برخواهد گشت و آنهایی را که زنده هستند به آسمان ها
 خواهد برد تا برای همیشه با او زندگی کنند کتاب مقدس می گوید: به مسیح

) خداوند ایمان بیاورید تا نجات یابید ) اعمال رسوالن 16: 31
 شما می توانید مطمئن باشید که روزی با عیسی در بهشت زندگی خواهید کرد
 اگر شما به او به عنوان نجات دهنده تان ایمان داشته باشید. با دقت گوش کنید

 .وقتی ما درباره آن بیشتر امروز صحبت می کنیم

 درس
مقدمه

 آیا شما هرگز آنقدر عصبانی بوده اید که کاری را انجام دادید و بعداً آرزو 
 کردید که آنرا انجام نمی دادید؟ وقتی شما نمی توانید عصبانیت خود را کنترل
 کنید آن می تواند باعث شود که از خدا سر پیچی کنید و نتایج خیلی جدی به
 بار اید. موسی اغلب با عصبانیت دست و پنجه نرم می کرد. اما یک روز
 وقتی که او کنترل خود را از دست داد عصبانی شد او کاری انجام داد که تا

 در دست تان بگیرید و اجازه دهید یکی از
 بچه ها یکی از کارت ها را بردارد. آنوقت

 کالس کاری را که کارت می گوید انجام
 داده و همزمان ایه را تکرار می کند . ادامه
 .دهید تا تمامی کارت ها بیرون کشیده شود
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 .آخر عمرش پشیمان شد

پیشرفت وقایع
 قوم اسراییل درست روی مرز کنعان بود سرزمینی که خداوند به آنها وعده
می انها  سرزمین  تصاحب  و  ورود  جای  به  اما  کنند.  دریافت  تا  بود   داده 
 بایست برای چهل سال در بیابان سرگردان شوند. آیا می دانید چرا؟ ) اجازه
 دهید بچه ها جواب دهند( به جای ایمان داشتن به خداوند آنها به راه خودشان

 .پافشاری کردند
 آنها گزارش بد 10 جاسوس را باور کردند که وارد سرزمین شوند. خداوند
 فرمود آنها می بایست در بیابان تا وقتی تمامی افراد بالغ بمیرند سرگردان
سرزمین وارد  بعدی  نسل  همراه  به  بایست  می  یوشع  و  کالیب  تنها   شوند. 

.شوند
 تصویر 1- 4 را ببینید. قوم اسراییل و گوسفندان را قرار دهید 40- 38 و (

)3- 2 – ل م
 بعد از 39 سال نسل جدید اسراییل به قادش برگست. آنها در یک مکان مشابه
 بودند و حاال انها می بایست با یک مشکل مشابه مقابله می کردند) بی آبی (
 عصبانیت ها باال گرفت وقتی مردم خسته و تشنه چیزی برای نوشیدن نیافتند.
 آنها شروع به شکایت نمودند و رهبرشان موسی را مقصر دانستند درست
 مانند والدینشان که سال ها پیش این کار را کرده کرده بودند.) تصویر 2- 4

) را ببینید. هارون و عیسی را اضافه کنید) 28 و 25- ل م
 چرا ما را به این مکان که در ان آبی برای نوشیذدن نیست آورده ای؟ آنها
 غرغر کردند بهتر بود که ما با پدران مان می مردید چرا تو ما را از مصر
 بیرون آوردی؟ قوم اسراییل موفق نشد درک کند که چطور خداوند از آنها
آنها من )غذای مخصوص آسمانی ( این مدت  تمام   مراقبت نموده بود. در 
 هر روز برای خوردن داشتند. حتی یک بار خداوند برای آنها آب از داخل
 صخره فراهم نموده بود. اما آنها همچنا یاد نگرفته بودند که به خدا اطمینان
 کنند. در عوض لب به شکایت گشودند و موسی را مقصر دانستند. ) تصویر
به داخل از کتاب تصاویر موسی و هارون  ببینند. تصاویر2- 4   3- 4 را 
 چادر که جای مخصوص مالقات خداوند بود رفتند. وقتی که آنها بر روی
قرار آنها  باالی سر  ابر درخشان خداوند  کردند  مقابل خداوند سجده   زمین 
 گرفت و خداوند به موسی فرمود که او چه باید بکند. عسایت را بردار، تو
 و هارون مردم را جمع کنید خداوند فرمود. با صخره صحبت کن طوری که
 مردم بشنوند آب از ان برای نوشیدن تمام مردم و حیوانات جاری خواهد شد.
 چقدر خداوند نسبت به مردم شاکی مهربان بود. او ) خداوند ( با آنها محبت

 .کرد هرچند آنها گناه کردند

 آیا می دانید که خداوند شما را دوست دارد هرچند که شما گناه می کنید؟
 خداوند شما را آفریده است و شما را خیلی زیاد دوست دارد. کتاب مقدس
 می گوید که خداوند محبتش را به ما نشان داد" مادامی که ما گناهکار بودیم

) مسیح برای ما مرد") رومیان 8: 5

 روی نقشه ای کنعان و بیابانی را که
 اسرائیلی ها برای چهل سال در آن

 سرگردان بودند مشخص کنید. بچه ها از
 .نگاه کردن به نقشه لذت خواهند برد

 تا جایی که زمان اجازه می دهد، اجازه
 دهید بچه ها اتفاقات درس قبلی را به یاد

  آورند. بچه ها از مرور گفتاری درس های
 .گذشته سود خواهند برد

تصویر 1- 4

 برای ایجاد تنوع می توانید از دونفر از
 بچه ها را انتخاب کنید تا نمایش اسرائیلی

 های غرغرو و شاکی را بازی کنند. کلمات
 کتاب مقدس را روی کارت هایی برای

 ایشان بنویسید تا توسط ایشان خوانده شود.
 بچه ها از مشارکت در چنید فعالیت هایی

 .لذت خواهند برد

 تصویر 2- 4

 بچه ها ی پیش دبستانی می توانند بگویند "
 !"موسی با صخره حرف بزن
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 خدا قوم اسراییل را دوست داشت هر چند آنها گناه کردند. او نسبت به آنها با
 فراهم کردن آب از صخره محبت کرد. خداوند به موسی آموزش روشن داد
 بنابراین او دقیقاً می دانست که خداوند از او می خواهد چه کاری انجام دهد.

).) تصاویر را بردارید
 اما موسی عصبانی بود. شکایت های مردم همچنان در فکرش می پیچید، تا 
 کی من باید با ین مردم کله خشک بسازم؟ موسی می بایست فکر کرده بود.
 من از شکایت های دائمی آنها خسته ام. من از رفتارشان که هر وقت چیزی
 ناجور اتفاق می افتد و آنها مرا مقصر می دانند خسته ام. عصبانیت او به
 شدت ادامه یافت تا این که او و هارون به اردوگاه رسیدند.) تصویر 4- 4
 را ببینید. تصویر موسی، هارون و اسراییلیها، صخره 42 و 38 و 5- ل م

 ).را نصب کنید
او کرد  نگاه  آنها  به  وقتی موسی  کردند.  را جلوی صخره جمع  مردم   آنها 
اطمینان او  به  آنها   . ببیند  توانست  می  مردم  چشمان  در  را  شک   احتماالً 
 نداشتند. آنها به خدا اطمینان نداشتند. آنگاه عصبانیت موسی به جوش آمد.
 حاال به من گوش دهید ای مردم یاغی موسی با عصبانیت دستور داد. ما می
 بایست آب از این صخره بیرون بیاوریم؟ بعد موسی عصایش را در دستش
 بلند کرد و دوبار به صخره زد. آیا موسی آموزش خدا را اجرا کرده بود؟ نه
 به جای ایمان داشتن به خدا و صحبت کردن با صخره او به صخره ضربه
 زد- مثل این که او آب را خودش از آن بیرون می آورد. هارون که رهبر
 روحانی قوم اسراییل بود سعی نکرد که برادر خود را از نافرمانی از خدا

.باز دارد
 هر دو موسی و هارون رهبر بودند و آنها می بایست یک مثال خوب می
 بودند تا مردم از آنها پیروی کنند. اما هر دو آنها در اطمینان کردن به خدا و

 برای این که خدا شما را دوست دارد، او راهی را طرح کرد تا کناهان
بی نقشه  در  است.  پسر  خداوند  خداوند،  مسیح  بخشیده شود. عیسی   شما 
 نظیر او، خدای پدر، عیسی را به زمین فرستاد تا روی صلیب بمیرد. او
 به خاطر گناهان خودش نمرد او کامل)بدون گناه( بود. عیسی برای گناهان
 شما مرد. خدا او را مجازات کرد به خاطر تمام روش هایی که شما قوانین
 خدا را شکسته اید . عیسی به خاطر چیزهای گناه آلودی که شما فکر می
 کنید، می گویید و انجام می دهید مرد. او به خاطر دروغ هایی که شما گفته
 اید چیزهای بدی که شما درباره کسی فکر کرده اید یا بارها که نافرمانی

 .کرده اید مرد
 کتاب مقدس می گوید که مسیح برروی صلیب به میخ کشیده شد تا او بتواند
 گناهان ما را به وسیله خون خویش بشوید.) مکاشفه 1: 5 (. چرا عیسی
 مایل به انجام این کار بود؟ برای این که او می دانست این تنها راهی است
 که می تواند برای گناهان ما پرداخته شود کا خدا می توانست قبول نماید.
 بعد از این که عیسی مرد و دفن شد، او به زندگی برگشت. حاال او در
 بهشت است او منتظر است تا شما به او به عنوان نجات دهنده تان ایمان
تا بخشیده شوید. او شما را دوست دارد هر چند شما گناهخ می  بیاورید 

 .کنید

 از آنجا که این درس بر رشد مسیحی
 متمرکز است، پیغام نجات خالصه شده

 است. شما می توانید در زمان دیگری از
 .ساعت کالس بر معرفی انجیل تاکید کنید

 تصویر 3- 4
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 .اطاعت از او ناموفق بودند

.

 موسی و هارون هر دو در اطمینان کردن به خدا و اطاعت کردن از او نا 
 موفق بودند. به جای این که آنها به عنوان رهبر یک مثال خوب برای مردم

 .باشند، آنها اجازه دادند که بی ایمانی منجر به عصبانیت و نافرمانی شود
).تصویر5- 4 را ببینید. تصویر آب را اضافه کنید (

 وقتی موسی به صخره ضربه زد آب فوران کرد. خداوند مهربان با مهربانی 
که وقتی  اما  کرد.  تهیه  ها  انسان  و  حیوانات  تمام  نوشیدن  برای  کافی   آب 
 موسی و هارون مردم را که تشنگی شان را رفع می کردند تماشا می کردند
 احساس بسیار بدی در وجودشان داشتند. به جای آن که آنها کمک کنند که
 مردم به خوبی و قدرت خدا احترام بگذارند آنها توجه دیگران را با این عمل
 عصبانیت آمیز به خود مفطوف کردند. آن وقت خداوند با موسی و هارون
 صحبت کرد. چون شما به من در مقابل مردم ایمان نداشتید و به من احترام

 .نگذاشتید شما آنان را به درون سرزمین کنعان هدایت نخواهید کرد
 موسی و هارون می بایست بسیار متاسف می بودند که آنها از خدا نا فرمانی
 کردند. آنها بسیار ناامید بودند که آنها قادر نبودند هدایت مردم را به داخل
را تصاویر  ببینید.  را   4  -6 تصویر   ( برسانند.  پایان  به  موعود   سرزمین 
 بردارید، تصویر اسراییلیها، موسی و هارون 38 و 28 و 20 و 3- 2 – ل

 اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید همیشه
 مواظب باشید که به خدا اطمینان کنید و او را اطاعت نمایید. چیزی که
دارد عصبانیت شماست. ممکن باز  اطاعت خدا  از  را  است شما   ممکن 
که است  سخت  خیلی  برایشان  که  باشید  مردم  از  خیلی  مانند  شما   است 
 عصبانیت شان را کنترل کنند. همیشه عصبانی شدن اشتباه نیست. بعضی
 اوقات چیزی ناجور اتفاق می افتد که طبیعی است شما عصبانی شوید. اما
 اگر اجازه دهید که عصبانیت شما خارج از کنترل شما بشود ممکن است
 شما از خدا سر پیچی کنید. ممکن است کسی، شما یا افراد خانواده تان را
 اذیت کند، شما خیلی عصبانی می شوید و می خواهید انتقام بگیرید. یا شاید
 شما فکر کنید چون معلم یا والدین تان با شما غیر منصفانه برخورد کردند

 .شما بدون این که فکر کنید چیزی بگویید یا انجام دهید
 کلمات یا عکس العمل هایی که از عصبانیت ناشی می شوند از بی ایمانی
از یک که  کنید  نمی  اعتماد  خدا  به  واقعاً  که شما  وقتی   آغاز می شوند. 
کنترل را  آن  عصبانیت  که  دهید  می  اجازه  شما  نماید  مراقبت   وضعیت 
 نماید. شما تصمیم می گیرید که چیزها را به روش خودتان انجام دهید به
 جای این که اجازه دهید خدا آنها را انجام دهد. این منجر به سرپیچی از
کتاب است.  آمیز  های خشونت  با روش  اوقات  بعضی  که   خدا می شود 
 مقدس می گوید زیرا خشم نمی گذارد آن طور که خدا می خواهد خوب و

)درستکار باشیم . یعقوب) 1: 20
 نا فرمانی عصبانیت آمیز شما موفق نمی شود چیزهای خوب و درستی
 را که خدا برای شما در نظر دارد به دست آورید. مثل فرزند خدا شما باید

مراقب باشید که به او اطمینان کنید و از او اطاعت نمایید

کارت تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته

 را نشان دهید: همیشه مواظب باش تا به
 خدا توکل کنی و از او اطاعت نمایی

 تصویر 4- 4

 شاید بخواهید جرعه ای آب سرد تهیه کنید.
 در گیر کردن هر پنج حس بچه های پیش
 دبستانی به ایشان در یادگیری کمک می

   .کند

 بعضی از مفسران عقیده دارند که گناه 
 موسی این بود که دوبار به صخره ضربه
 زد و بدین ترتیب به تصویر خدا از مسیح
 بی احترامی کرد زیرا مسیح یکبار برای

 گناه کشته شده بود. مادامی که ممکن است
 این سمبل سازی درست باشد، خدا آشکارا

 گفت که گناه موسی باعث بی ایمانی و
 احترام نگذاشتن به او به عنوان خدای

 .مقدس در مقابل قوم بود

 تصویر 5- 4
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) م را نصب کنید
 خداوند قوم اسراییل را از صحرای قادش به کوه اور هدایت کرد. خداوند
 به موسی کفت برادرت هارون و پسرش ایلعاذر را به باالی کوه اور ببر و
 لباس کاهنی هارون را ) لباس مخصوص که رهبر روحانی قوم اسراییل می
 پوشید ( به ایلعاذر بپوشانید. هارون روی کوه خواهد مرد. موسی و هارون

 .می فهمیدند که نافرمانی آنها چقدر برای خدا مهم خواهد بود
 آیا تا به حال درک کرده اید که نافرمانی شما چقدر جدی ) مهم ( برای خدا

 است؟

 موسی و هارون درک می کردند که نافرمانی آنها چقدر برای خدا مهم بود.
 مردم می بایست در سکوت موسی، هارون و ایلعاذر را تماشا می کردند که
 اردوگاه را ترک می کردند و شروع به باال رفتن از کوه اور کردند. در قله
 کوه موسی لباس کاهنی هارون را از او گرفت و روی ایلعاذر قرار داد همان

 .طوری که خدا آموزش داده بود
   

نقطه اوج داستان 
 ایلعاذر رهبر جدید روحانی قوم اسراییل به جای پدرش شد. پدرش هارون

 .کسی که موفق نشد به خدا اعتماد کند و از او اطاعت کند

 اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید همیشه
 مراقب باشید که به خدا اطمینان کنید. و از او اطاعت کنید. شکا می دانید
 کالم خدا چه می گوید شما باید مثل فرزند او آن را انجام دهید. تنها دانستن
 آن مهم نیست بلکه باید از آن اطاعت کنید. آیه حفظی امروز می گوید )
 یوحنا 13: 17 ( در زندگی سعادت در این است که به خدا اطمینان بکنید
 و از او اطاعت کنید. خدا به شما کمک می کند که به آرامی از شخصی که
 به شما آزار رسانده است دور شوید به جای این که از او انتقام بگیرید. خدا
 می تواند به شما کمک کند به آرامی با والدین یا معلم تان صحبت کنید به
 جای این که با کلمات و عکس العمل های خشونت آمیز پاسخ دهید. شما چه
 باید انجام دهید وقتی که عصبانی شده اید و اغوا شده اید که چیزی انجام
 بدهید یا بگویید که سرپیچی است؟ اول شما احتیاج دارید که دعا کنید. شما
 حتی احتیاج ندارید که چشمان تان را ببندید و سرتان را خم کنید. فقط در
 سکوت به خدا بگویید که چه احساسی دارید و از او خواهش کنید که شما
 را در درون آرام کند. بعد به خاطر بیاورید که عصبانیت شما مشکل را
 حل نمی کند. آن احتماالً مشکل را بدتر می کند. شما ممکن است به یاد
 داشته باشید که از موقعیت دور شوید در صورت امکان تا وقتی که دوباره
 احساس آرامش می کنید. همچنین به خاطر بیاورید که همه چیز در کنترل
 خدا است و او بهترین راه حل را می داند. از خدا خواهش کنید که آنچه
 از شما می خواهد انجام دهید آن وقت او مورد احترام قرار می گیرد و
 دیگران تشویق می شوند که به او اعتماد کنند. به عصبانیت خود اجازه
  .ندهید که کنترل را در دست بگیرد. نا فرمانی برای خدا بسیار مهم است

 کوه اور نزدیک مرز ادوم می باشد )
 اعداد20: 23 ( اما امکان دقیق آن آشکار

 .نیست

  کارت تعلیم
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته ،

 .را نشان دهید
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نتیجه 
 تصویر 8- 4 را ببینید. تصویر موسی و ایلعاذر، 44، 6- ل م را نصب (
 کنید( تصویر 6- 4 از کتاب تصاویر . آنوقت هارون در گذشت و موسی
آمدند. پایین  ناراحتی  با  اسراییل  اردوگاه  به سمت  کوه  باالی  از  ایلعاذر   و 
 وقتی که مردم دیدند ایلعاذر لباس هارون را پوشیده است فهمیدند که هارون
 مرده است و حاال ایلعاذر، پسرش رهبر روحانی آنها است. غم بزرگی در
 بین اردوگاه اسراییل وجود داشت وقتی که آنها برای 30 روز برای هارون
 عزاداری کردند. بی ایمانی، عصبانیت و نافرمانی تاسف بزرگی برای قوم
 اسراییل به همراه آورد چقدر خوب اگر آنها به خدا اعتماد می کردند و از او

 .اطاعت می کردند
.تصاویر را بردارید

تقال 

دعوت 

 اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید، همیشه
 مواظب باشید که به خدا اعتماد کنید و از او اطاعت کنید. اگر شما با یک
آیا شما از خدا کمک خواهید خواست که بد مقابله می کنید   خلق و خوی 
 عصبانیت شما را از کنترل خارج شدن جلوگیری کند؟ آیه حفظی ما به ما
 یادآور می شود که دانستن کافی نیست که خدا چه می گوید ما باید مایل باشیم

) آن را انجام دهیم. ) یوحنا17- 13 را تکرار کنید
یا کاری ظالمانه علیه این هفته کسی چیز ظالمانه به شما بگوید   شاید در 
غیر کاری  شما  معلم  یا  شما  والدین  است  ممکن  یا  داد  خواهد  انجام   شما 
 منصفانه بر علیه شما انجام دهند به جای عکس العمل انجام دادن، دعا کنی
 به خدا بگویید که چطور احساس مس کنید و از او خواهش کنید که شما را
 در درون آرام کند. از آن وضعیت دور شود اگر احتیاج دارید تا وقتی که

.دوباره احساس آرامش کنید
 به خاطر بیاورید که همه چیز تحت کنترل خداوند است از خدا خواهش کنید
 که او چه می خواهد شما انجام دهید. بنابراین او مورد احترام قرار خواهد
 گرفت و دیگران تشویق می شوند که به او اطمینان کنند. زمان درخواست
 آرام شما کمک می کند که به خاطر آورید که به خدا اعتماد کنید و او را
 اطاعت نمایید.  هفته دیگر شما با ما مشارکت خواهید کرد و خواهید گفت که
 .چطور خدا به شما کمک کرد که به او اعتماد کنید و از او اطاعت نمایید

 قدرت اعتماد کردن و اطاعت کردن از خدا از عیسی خداوند زنده در شما
 سرچشمه می گیرد. لگر تا به حال شما به عیسی خداوند به عنوان نجات
 دهنده تان ایمان نیاورده اید شما می توانید آن را امروز انجام دهید. کتاب
 مقدس می گوید: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه ات

)نجات خواهید یافت.) اعمال رسوالن 16: 31

 
 تصویر 6- 4

 کارت تعلیم 
 کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته 

 .را نشان دهید

دیگری روش  یا  روش  این  از  استفاده   با 
 که موثر یافته اید از بچه ها دعوت کنید تا
 عیسی خداوند را قبول کنند. برای آموزش
 های بیشتر به " چگونه می توان یک بچه را
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سواالت مروری 
 1- بعد از این که اسراییلی ها بعد از 39 سال سرگردانی در بیابان به کنعان

برگشتند، چرا آنها شکایت می کردند؟
.چون هیچ آبی برای نوشیدن وجود نداشت

2- خدا به موسی و هارون گفت که برتی رفع بی آبی چه کنند؟
 مردم را جمع کن و با صخره صحبت کن. خدا از صخره آب تهیه می کرد تا

.مردم و حیوانات بتوانند بنوشند
3- وقتی که موسی و هارون مردم را جمع کردند موسی چه کرد؟

او عصا را بلند کرد و دوبار به صخره ضربه زد
 4- موسی و هارون چطور از خدا سرپیچی کردند؟

 آنها شنیدند که خدا به آنها می گوید که با صخره صحبت کن، اما موسی به
صخره ضربه زد و هارون تو را از این کار باز نداشت

اتفاقی ممکن است از کوره در روید چه  اجازه دهید که   5- وقتی که شما 
بیافتد؟

این کار می تواند منجر شود که شما از خدا سر پیچی کنید
 6- آیه حفظی ما، یوحنا 13: 17 به ما می گوید که چطور می نوانیم شاد

باشیم؟
اگر ما آنچه را که خدا می گوید بدانیم و از آن اطاعت کنیم

 7- بعد از این که خدا مردم را به کوه اور هدایت کرد، به موسی گفت که
/چه کند

 هارون و ایلعاذر را به باالی کوه اور ببر و لباس کاهنی هارون را به ایلعاذر
بپوشان

 8- وقتی که لباس کاهنی هارون به پسرش ایلعاذز داده شد برای او چه اتفاقی
افتاد؟

او روی کوه مرد
 9- چرا وقتی که مردم موسی و ایلعاذز را در حال پایین آمدن از کوه دیدند

 ایمان داشتن یعنی به عیسی خداوند کامالً اعتماد کردن کسی که مجازات
 گناهان شما را برداشت زمانی که او بر روی صلیب مرد و از مردگان
 برخاست. اگر مایلید که از گناهانتان برگردید با ایمان داشتن تنها به عیسی
از را  شما  او  ببخشد،  را  شما  گناهان  تواند  می  که  کسی  تنها  عنوان   به 
 مجازات گناهانتان نجات خواهد داد. او شما را از درون عوض خواهد
آیا شما نمایید.  او اطاعت  از  اعتماد کنید و  او  به  توانید   کرد و شما می 

 امروز به عیسی خداوند ایمان خواهید آورد؟
 لطفاً سرتان را پایین بیاورید و چشمانتان را ببندید. اگر شما مایلید به عیسی
 خداوند ایمان بیاورید و از گناهانتان نجات یابید لطفاً با نگاه کردن به من

.)آن را نشان دهید. ) مکث کنید و جواب ها را بفهمید
 ممکن است لطفاً همگی تان چشم هایتان را باز کنید. کسانی که به مسیح 
 ایمان آوردند لطفاً با من در زمان مناسب قرار گذاشته و من می توانم از

  [.کتاب مقدس به شما نشان دهم که چگونه نجات می یابید

 .به سوی مسیح هدایت کرد" مراجعه کنید

 دعوت از پیش دبستانی ها
 با استفاده از اعمال 16: 31 و  اصطالح "
 ایمان بیاورید " دعوت از بچه ها را ارائه
عیسی به  هستند  مایل  که  کسانی  از   دهید. 
شما تا  کنید  دعوت  بیاورند  ایمان   خداوند 

 .رادر پایان کالس مالقات کنند

بازی مروری
"چه چیزی پشت صخره است؟ "

 دوازده قطعه کاغذ قهوه ای یا خاکستری را به
 شکل صخره ببرید. عبارت هایی روی شش
اطاعت می از  نشان  که  بنویسید  آنها  از   تا 
 باشد. روی شش صخره ی کاغذی دیگری
 عبارت هایی بنویسید که نشان از نا اطاعتی
 می باشد. ) پیشنهاد : بچه ها منزل را تمیز
آشغال خوانند،  می  مقدس  کتاب  کنند،   می 
دهند، می  شهادت  برند،  می  بیرون  را   ها 
دهند، می  انجام  را  منزل  حیات   کارهای 
فریبکاری( شدن،  خشمگین  دعوا،   دردی، 
ها نوشته  از سمت   صخره های کاغذی را 
هایی برای کالس   ( دهید.  قرار  میز   روی 
 که تعداد بچه ها زیاد می باشد، اجازه دهید
 دوارده نفر از بچه ها کارت ها را به دست
 بگیرند. ( کالس را به دو دسته تقسیم کنید و
 به نوبت از ایشان سوال بپرسید. اولین بچه
 ای که دستش را بلند کند و به درستی سوال
 را پاسخ دهد می تواند یکی از صخره های
 کاغذی را برگرداند. از او بپرسید آیا نوشته
از خدا اطاعت  درباره ی   ی روی صخره 
اطاعت نوشته  اگر  اطاعتی.  نا  یا  باشد   می 
 از خدا را نشان دهدتیم 100 امتیاز می گیرد
تیم باشد  اطاعتی  نا  ی  دهنده  نشان  اگر   و 
 100 امتیاز از دست می دهد. در پایان پس
 از پرسیدن تمامی سواالت تیمی که بیشترین

 .امتیازات را کسب کند برنده می باشد
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غمگین شدند؟
آنها می دانستند که هارون مرده است

 10- اگر شما بایک عصبانیت بد دست و پنجه نرم می کنید خدا می خواهد
تا به شما کمک کند که جلو خارج شدن  که شما چه کنید؟  از او بخواهید 

عصبانیت شما از کنترل را بگیرید
 11- موسی به خاطر این که از خدا سرپیچی کرد با چه مجازاتی روبه رو

شد؟
او اجازه یافت که قوم را به درون سرزمین هدایت کند

 12- مجازات گناه چیست و شما چطور می تواتید از آن نجات یابید؟
 مجازات گناه جدایی از خدا برای همیشه است. شما می توانید تنها با ایمان

آوردن به عیسی به عنوان نجات دهنده نجات یابید

سواالت پیش دبستانی 
1- وقتی که آبی نداشتند، خدا به موسی گفت که چه کند؟

با صخره صحبت کند
2- موسی چه کرد؟  او به صخره ضربه زد

3- مجازات موسی چه بود؟ او وارد سرزمین نمی شد
 4- اگر شما نجات تیابید مجازات برای گناه شما چیست؟  برای همیشه از خدا

جدا می شوید و به بهشت نمی روید

بازی مروری پیش دبستانی ها
" نوشیدنی بخور "

تا یک  دروس  دبستانی  پیش  سواالت   از 
 چهار را استفاده کنید وقتی که یکی از بچه
 ها به درستی به سوال پاسخ می دهد، جرعه

 .ای آب بنوشد
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درس 5 :                   موسی مار برنزی را برپا می کند

خطوط اصلی درس

1 – مقدمه
 فرض کنید که شخصی راه ساده ای را برای رسیدن به جایی که شما هرگز قبال" در آنجا نبوده اید به شما می

.گوید
2 – پیشرفت وقایع

 الف -  خدا اسرائیلیها را در مقابل کنعانیها پیروز گردانید، اسرائیلیها کنعانیها را کامال" نابود کردند.            
3 – 1 :21 ((

 ب   -  قوم برعلیه خدا و موسی شکایت کردند زیرا آنها آب نداشتند و از خوردن من که خدا برای           
) آنها تهیه می کرد، خسته شده بودند. ) 21: 4 – 5

) پ  -  خدا قوم را با فرستادن مارهای آتشین که شروع به گزیدن و کشتن قوم نمودند، داوری کرد. ) 21: 6
 .ت  -  قوم به گناهشان نزد موسی اعتراف کردند و از او خواستند تا نزد خدا دعا کند تا خدا مارها را دور کند

) 7 : 21 (

) ث  -  موسی برای مردم در نزد خدا دعا کرد و خدا دعاهای اش را شنید. ) 21: 7          
 .ج  -  خدا به موسی آموزش داد که موسی یک مار برنزی بسازد و آن را روی یک تیرک چوبی نصب کند

) 8 : 21 (

 چ  -  موسی مار را روی یک تیرک چوبی قرار داد و تیرک را بر پا کرد تا مردم آن را ببینند. )           
9 :21 (

چشم انداز درس

متن کتاب مقدس                     اعداد 21: 1 – 9 ، 16 – 18

 آیه حفظی                             یوحنا 3 : 17 " زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان
" .داوری کند، بلکه تا بوسیله او جهان نجات یابد                                         

 هدف تعلیم                            بچه نجات نیافته انتخاب خواهد کرد تا به راه نجات خدا ایمان بیاورد تا
" .بتواند  برای همیشه با خدا در بهشت زندگی کند                                         

 تعلیم اصلی                           تصمیم بگیر تا برای دریافت زندگی جاودانی به عیسی ایمان بیاوری

تاکید برای نجات یافتگان          انتخاب کن تا برای پیروز شدن از خدا اطاعت کنی

ML – کمکهای تصویری                  تصاویر 6 – 1 – 5 یا تصاویر 52 – 45، 18، 4 – 1
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3 – نقطه اوج داستان
!هرکسی که انتخاب کند که به خدا ایمان بیاورد و به مار برنزی نگاه کند، زنده می ماند

 4 – نتیجه
) اسرائیلیها به سفرشان ادامه دادند و وقتی که خدا برای آنها آب تهیه کرد شاد شدند. ) 21 : 16 – 18

 )دعوت ) بچه نجات نیافته            
) انتخاب کنید تا برای دریافت زندگی جاودانی به عیسی ایمان بیاورید. ) یوحنا 6 : 47
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تعلیم آیه حفظی
 یوحنا 3: 17  زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری

.کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد

:مقدمه
این مثل  کلماتی  است که شما  بیاید! ممکن  به خانه  پدرتان  تا  باشید   منتظر 
 را شنیده باشید که وعده تنبیه برای کاری که شما انجام داده اید را می دهد.
 بعضی افراد فکر می کنند که دلیل این که خدا عیسی را به این جهان فرستاد
 تنبیه ما برای گناهان ما بود. اما آیه حفظی امروز دلیل واقعی آمدن او را به

 .ما می گوید

:معرفی
 کتاب مقدس خود را نشان دهید با توضیح این که آن کالم خداوند است. آیه را
 از کتاب مقدس تان بخوانید و توضیح دهید که چگونه آن را پیدا کرده اید. )

).اجازه دهید بچه ها به همراه شما آیه را از روی آیه نمایشی بخوانند

:توضیح
 خدا پسرش را به جهان نفرستاد مگر این که خدا پسرش، عیسی خداوند را از

.آسمان به زمین فرستاد. او مثل یک نوزاد به دنیا آمد
 محکوم کردن دنیا- همه در دنیا به خاطر گناه مقصر هستند. ما همگی سزاوار
 محکوم شدن ) تنبیه شدن ( هستیم. اما خدا عیسی را برای تنبیه کردن مردم
 به خاطر گناهان شان نفرستاده است. بلکه دنیا به خاطر او امکان نجات یافتن
عیسی که  وقتی  بمیرد.  خاطرگناه  به  تا  فرستاد  را  عیسی  خدا  باشد.   داشته 
 روی صلیب مرد او بهای گناهان شما و من را پرداخت بنابراین ما می توانیم

 .بخشیده شویم و از تنبیهی که سزاوار آن هستیم نجات یابیم

:کاربرد
 نجات نیافتگان: اگر شما تا به حال به عیسی ایمان نیاورده اید شما نیاز دارید
نجات او  به  آوردن  ایمان  با  توانید  می  فقط  شما  دهید.  انجام  را  آن   امروز 

 .یابید
 نجات یافتگان: اگر شما قبالً به عیسی ایمان آورده اید، شما روح القدس زنده
 را درونتان دارید که به شما کمک می کند که به گناه جواب نه دهید. اما شما

 .باید اطاعت کردن از او را انتخاب کنید تا پیروز شوید

:تکرار
 یک عبارت اضافه کنید) به بچه ها کمک کنید تا آیه را با اضافه کردن یک
تنهایی شروع کنید. بعد به  با گفتن مرجع  یاد بگیرند.   عبارت در هر دفعه 
 مرجع و اولیت عبارت را بگویید. بعد مرجع و عبارت اول و دوم کلمات
 را بگویید. به اضافه کردن عبارت های آیه ادامه دهید تا تمام آیه را با هم

).بگویید

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
 .یوحنا13: 17 را مرور کنید
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درس
 مقدمه 

 فرض کنید شخصی یک راه ساده برای رسیدن به جایی که شما هرگز نبوده
 اید به شما بگوید. اما شما نصیحت های آنها را نادیده بگیرید و راه خودتان
 را بروید تا وقتی که کامالً گم شوید. این یک کار احمقانه خواهد بود. خدا در
 کالمش می فرماید که تنها یک راه برای رسیدن به زندگی ابدی در آسمان
 وجود دارد. اما بسیاری مردم آنچه خدا می فرماید را نادیده می گیرند. آنها
 تمام عمرشان را تالش می کنند تا به وسیله راه خودشان به آسمان برسند که
 در پایان برای همیشه خدا را گم می کنند. آیا شما می دانید که تنها راه خدا
 به آسمان چیست؟ چیزی عجیب برای قوم اسراییل در بیابان اتفاق افتاد که
 به ما کمک می کند که بفهمیم راه خداوند برای داشتن زندگی ابدی برای ما

 چیست؟

پیشرفت حوادث 
 اسراییلی ها محل کوه اور را ترک کردند جایی که چیزهای غم انگیز برای
 آنها اتفاق افتاد. آیا آنها را به خاطر می آورید؟ در آنجا شکایت، بی ایمانی،
 عصبانیت و سرپیچی وجود داشت و خدا به موسی گفت که او مردم را به

 .داخل سرزمین کنعان هدایت نخواهد کرد
 .بعد هارون روی کوه مرد و ایلعاذر پیر او جانشین رهبر روحانی مردم شد

 ).تصویر 1-1 را ببینید. اسراییلی ها، 4- 2- ل م را قرار دهید (
گرفتاری که  نکشید  خیلی طول  اما  دادند  ادامه  به سفرشان  مردم  پایان   در 
قوم که  شد  مطلع  کنعانی  پادشاهان  از  یکی  شد.  گیرشان  گریبان   دوباره 
 اسراییل به سوی یکی از شهرهایش مسافرت می کند. او به آنها حماه کرد
 و تعدادی از آنها را اسیر کرد. قوم اسراییل فریاد کمک از خدا را ندا دادند.
 آنها به خدا قول دادند که اگر او به آنها پیروزی ببخشد آنها تمامی شهرهای

 .دشمن را ویران خواهند کرد
 کتاب مقدس می گوید که خدا به دعاهای آنها گوش کرد و آنها جنگ را برنده
او اطاعت آمدند و از  با مشکالت شان به سوی خدا   شدند. وقتی که مردم 

 .کردند خدا به آنها پیروزی بخشید
 اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید اطاعت
 کردن از خدا را برای پیروزی انتخاب کنید. شما نبردهایی در طول زندگی
 خود برای جنگیدن خواهید داشت. بعضی اوقات شما نبردی را در پیش
 روی دارید که به گناه بگویید نه وقتی که شما اغوا شده اید که کار اشتباهی

 .را انجام دهید مثالض تقلب در یک امتحان
بایستید که باید برای خدا  باشد که   بعضی اوقات ممکن است مبارزه ای 
دوستانتان شما را به خاطر رفتن به  دیگران آن را انجام نمی دهند مثالً 
 کلیسا مسخره می کنند. بعضی از نبردها می تواند بسیار سخت باشد انا اگر
 شما می خواهید که پیروز شوید و یک برنده در نبردهایتان باشید شما باید

.انتخاب کنید و به خدا ایمان داشته باشید و از او اطاعت نمایید

 نقشه را نشان دهید و اجازه دهید بچه ها کوه
 اور را مشخص کنند. این کار به بچه ها در
زمان که  آنجا  تا  کند.  می  کمک  گیری   یاد 
 اجازه می دهد اجازه دهید بچه ها از مرور

 .اتفاقات دروس قبلب لذت ببرند

 تصویر 1- 5-

 عراد یکی از شهر های مهم کنعان بود که
 در 20 مایلی شمال شرقی بئرشبع واقع بود.
بزرگ جمعیت  دیدن  با  عراد  پادشاه   شاید 
 اسرائیلی ها که به لباالی کوه اور می رفتند
باعث موضوع  این  و  کرد  خطر   احساس 
 حمله ی او به اسرائیلی ها شد. تعهد اسرائیل
 در نابودی شهرها می باید مربوط به قربانی
 کردن این پیروزی برای خداوند باشد. بعدها
با را  خدا  وفاداری  و  پیروزی  این   ایشان 
) نابودی   ( نام حرمه  به  این منطقه   نامیدن 

 .به خاطر سپردند

 ،کارت تعلیم
بافته برای بچه ی نجات  تعلیم  تاکید   کارت 
 را نشان دهید : انتخاب کن که برای دریافت

  . پیروزی از خدا اطاعت کنی
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 قوم اسراییل اطاعت کردن از خدا را انتخاب کردند و خدا به انها پیروزی
 بخشید. آنگاه آنها تمامی شهرهای دشمن را نابود کردند همان طوری که آنها
آنها را به یک سفر طوالنی آنها، موسی  دادند. بعد از پیروزی عالی   قول 
 دور سرزمین ادم و داخل بیابان دیگری هدایت کرد. آنها احتماالً طوفان های
 شن بسیار بد و گرمای سوزاننده را که باعث شد گلوی آنها از بی آبی درد
آنها می تنها چیزی که  تمام شد و  آنها  اما ذخیره آب   بگیرد تجربه کردند. 
 بایست بخورند نان مخصوص آسمانی بود که آن را من می نامیدند. خداوند
 با وفاداری هر روز این غذای سالم را در طول این چهل سال برای آنها تهیه

 .می کرد
 اما نا امیدی مردم زیاد شد و آنها مانند اغلب دفعات گذشته شروع به شکایت
 از خدا و موسی کردند. ) تصویر 2- 1 را ببینید. تصویر موسی، 1- ل م را

).اضافه کنید
 برای چه شما ما را از مصر بیرون آوردید تا در این سرزمین بمیریم؟ آنها
 گریه کردند که هیچ آب و غذایی وجود ندارد و ما از خوردن من حالمان به

 .هم می خورد. آنها با کلمات و طرز فکرشان نسبت به خدا گناه کردند

 وقتی که وسوسه می آید به یاد بیاورید که خدا در شما زندگی می کند تا به
 شما کمک کند. کتاب مقدس می گوید: .... زیرا او که در شماست، بزرگ

 تر است از آن که در جهان است. ) اول یوحنا 4: 4
 خدا را شکر که قدرتش در شما نیرومند است تا به شما کمک کند که از او
 اطاعت کنید. از خدا بخواهید که به شما آیه های کتاب مقدس را نشان بدهد
 که بفهمید چه چیز درست و حقیقت است. آنگاه از او خواهش کنید که به
 شما کمک کند که از او اطاعت کنید. او به شما کلمات درست را می دهد
 که بگویید و به شما کمک خواهد کرد که بدانید چه انجام دهید. در نهایت
 فراموش نکنید که به خدا فکر کنید که یه شما کمک کند که در نبرد برنده
 شوید. تنها به واسطه قدرت اوست که شما می توانید اطاعت کردن از او

 .و پیروز شدن را انتخاب کنید

 وقتی که شما از غذایی که در خانه به شما داده می شود شکایت می کنید به
 جای آن که سپاسگزار باشید، این گناه است. وقتی که شما لب هایتان را از
 عصبانیت به جلو می کشید برای این که شما نمی توانید روش خودتان را
 داشته باشید یا در اطاق تان را با سر و صدا می بندید که هر کسی متوجه

 .می شود شما عصبانی هستید، شما گناه می کنید
 خداوند می فرماید که گناه باید جریمه شود و تنبیهش جدایی ابدی از خدا
 در جهنم می باشد. خدا از گناهانتان متنفر است و آن باعث می شود که شما
 از داشتن زندگی ابدی با خدا در آسمان محروم شوید. شما باید خودتان را
 به خدا تسلیم کنید که نسبت به خدا با کلمات و طرز فکرتان مرتکب گناه

.شده اید

 اسرائیل اجازه نداشت که از میان سرزمین
)  21  -14 اعداد20:   ( کند  عبور   ادوم 
 بنابراین ایشان می باید از یک مسیر پر پیچ
نا باعث  موضوع  این  و  گذشتند  می  خم   و 

 .امیدی و دلسردی بیشتر قوم گشت

 اجازه دهید که بچه های پیش دبستانی با راه
 رفتن وانمود کنند که با اسرائیلی ها سفر می
 کنند. اجازخ دهید که ایشان دست های شان
 را در مقابل طوفان شن و برای جستجوی
از ها  بچه  نمایند.  شان  چشمان  سایبان   اب 

 .لمس شن لذت خواهند برد

 تصویر 2- 5

کنید استفاده  بچه  چندین  از  توانید  می   شما 
 که وانمود می کنند مانند اسرائیلی ها ب به
 شکایت و غرغر گشوده اند . کلمات را بر
بخوانند. ایشان  تا  بنویسید  ها  کارت   روی 
نحو این  به  درس  در  مشارکت  از  ها   بچه 

 .لذت می برند

های بچه  به  که  هایی  مثال  از  استفاده   با 
ایشان برای   کالس شما مربوط می شود و 
 قابل درک است، این حقیقت را که همه ی

 .ما گناه کرده ایم توضیح دهید

 بارها شما با کلمات و طرز فکرتان نسبت به خدا گناه کرده اید. همه در 
 دنیا گناه کرده اند. کتاب مقدس می گوید: کسی عادل نیست، یکی هم نی. )

)رومیان 3: 10
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 قوم اسراییل نسبت به خدا با کلمات و طرز فکرشان مرتکب گناه شدند آنها
های خدا شکایت  دانستند.  مقصر  را  موسی  با عصبانیت  و  کردند   شکایت 
 مردم را شنید. او آنها را دوست داشت همانگونه که همه را دوست دارد اما

 .خدا اجازه نمی دهد که گناه بدون جزا بماند
 .او اجازه داد که به خاطر گناه قوم اسراییل چیزی بسیار بد اتفاق بیفتد

 تصویر 1- 5 را ببینید. تصاویر را بردارید، اسراییلی ها و مارها، 51- (
) 45- ل م

اسراییل شدند. مردم می قوم  اردوگاه  وارد  به زودی  آتشین   مارهای سمی 
 بایست فریاد کشیده باشند وقتی که مارهای کشنده در اردوگاه خزیدند و هیس
 هیس کردند و آنهارا نیش زدند. بسیاری از مردم از نیش مارها مردند آنها
 فریاد زدند که ما گناه کرده ایم. ما بر علیه خدا و تو صحبت کرده ایم. لطفاً از
 .خدا خواهش کنید که مارها را از ما دور کند. آنها از موسی خواهش کردند
درمان برای  یک صرح  او  داد.  پاسخ  خدا  و  کرد  دعا  مردم  برای   موسی 
خدا کردند  گناه  خدا  به  نسبت  آنها  چند  هر  داشت.  کشنده  های   مارگزیدگی 

 .همچنان انها را دوست داشت

 خدا همچنان مردم را به رغم گناهشان دوست داشت. او دعاهای موسی را
 شنید او نقشه ای برای درمان مارگزیدگی های کشنده داشت. اما چه نقشه
 عجیبی! خداوند دستورات عجیبی به موسی داد. یک مار برنزی درست کن
 و آن را روی یک قطعه چوب ) عصا ( در بیابان قرار بده خدا گفت. آنهایی

.که گزیده شده اند می بایست به مار برنزی نگاه کنند تا زنده بمانند
 تصویر 3- 5 را ببینید. تصویر تیر چوبی و مار را نصب کنید 52- ل م (

 ممکن است که برای موسی عجیب به نظر رسیده بود اما او دقیقاً چیزی را 
 که خدا گفت انجام داد. او مار برنزی را درست کرد و آن را روی یک قطعه
 چوب در صحرا قرار داد. آن وقت او به مردم گفت که خدا چه گفته است. خدا

 .گفت اگر کسانی که گزیده شده اند به مار برنزی نگاه کنند زنده می مانند
 آیا فکر می کنید که مردم به مار نگاه کردند؟ ) اجازه دهید بچه ها جواب
آنها ممکن است فکر  دهند ( من مطمئن هستم تعدادی این کار را نکردند. 
 کرده بودند که آن خیلی آسان به نظر می رسد. چطور ممکن است که کسی
 تنها به یک مار برنزی نگاه کند و درمان شود؟ من کار مسخره ای مثل این

  .را انجام نخواهم داد

 هر چند شما نسبت به خدا مرتکب گناه شده اید او همچنان شما را دوست
 دارد. خداوند مقدس است و از گناه متنفر است اما او از شما متنفر نیست!
با قدرت، همه چیز در جهان را او  آفرید.  او شما را  آفریننده است   خدا 
 آفرید: حیوانات، پرندگان و گل ها را- اما مردم مخصوص ترین مخلوق
 او هستند. خدا شما را آفرید تا یک رابطه مخصوص با او داشته باشید و با

 .او تا به ابد زندگی کنید
 او بیشتر از هر کسی مواظب شما است وقتی که کتاب مقدس می گوید:
 زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد) یوحنا3: 16 ( منظور تمام
 مردم دنیا که شما را نیز در بر می گیرد می باشد. خدا همچنان شما را به

.رغم گناهانتان دوست دارد

 تصویر 3- 5

 شاید توضیح  این مارها به عنوان  " آتشین
باشد. بعضی ایشان   " یه خاطر زهر سمی 
ناحیه عالمت ان  در  مارهای صحرایی   از 
 های روشنی دارند که شبیه خال های آتشین

 .است

 به بچه ها کمک کنید تا متوجه شوند که خدا
 شخصاً بدون توجه به اینکه ایشان چه کسانی
 هستند یا چه کارهایی انجام داده اند، ایشان
 را دوست می دارد. شما می توانید که اسم
 هریک از بچه ها را در آیات مورد استفاده

 .جاگذاری کنید

 تصویر 4- 3

دبستانی پیش  های  بچه  که  دهید   اجازه 
!"بگویند" آن مار را ببین
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 ممکن است که برای بعضی خیلی آسان به نظر رسیده بود اما آن تنها راه خدا
 .برای درمان و زنده ماندن آنها بود

 تصویر 4- 5. تصویر 52- ل م را با تصویر صلیب 18- ل م روی تخته
)کوچک قرار دهید

 تصویر3- 5 را ببینید. تصاویر را از روی تخته کوچک بردارید، دوباره (
).تصویر52- ل م را روی تخته بزرگ قرار دهید

 فقط یک راه برای درمان و زنده ماندن قوم اسراییل از مارهای آتشین وجود
 داشت. ممکن است این تنها راه خیلی ساده به نظر برسد ولی این تنها راه بود.
 حاال آنها گناهشان را پذیرفته بودند و فقط مانده بود تا اعتماد به خداوند را با
 نگاه کردن به مار برنجی بر روی تیر چوبی را انتخاب نمایند. سپس آنها می

  .توانستند درمان شوند

اوج داستان
!هر کسی که به خداوند ایمان داشت و به مار برنجی نگاه کرد، زنده ماند

 خدا تنها یک راه برای بخشیده شدن ما و زندگی ابدی با او در آسمان دارد.
 که این راه از پسرش عیسی مسیح خداوند می گذرد. مار بزرگی که موسی
 روی تیرک علم کرد تصویری از کاری بود که عیسی خداوند سال ها بعد
 برای بخشیده شدن گناهان شما انجام می داد. آیه حفظی امروز به ما می
 گوید: خدا فرزند خود را به این جهان فرستاد تا شما از گناهانتان نجات
 یابید) یوحنا 3: 17 ( عیسی به دنیا آمد تا شما بتوانید از گناهتان مجات
 یابید. عیسی مانند یک نوزاد آمد و رشد کرد و مرد اما او کامالً بی گناه بود.
 این دلیلی است که او تنها کسی می توانست باشد که راهی برای بخشیده
 شدن گناهان شما فراهم کند. عیسی به روی صلیب میخکوب شد و آن باال
 قرار گرفت تا همه او را ببینند. آنجا او با تمایل رنج کشید و برای شما مرد.
 خدا پسر خودش را برای تمام کلمات و طرز فکر اشتباه و گناه آلود تان
 تنبیه کرد. خون عیسی از زخم هایش جاری شد وقتی که او بهای بسیار بد
 گناهانتان را پرداخت. کتاب مقدس می گوید: لطف و فیض خدا نسبت به ما
 به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان
 ما را ببخشد و ما را نجات دهد) افسسیان1: 7 ( عیسی خداوند می دانست
 که این تنها راهی بود که گناهان شما می توانست بخشیده شود بنابراین شما
 شما از خدا جدا نخواهید بود. بعد از این که روی صلیب مرد عیسی درون
 یک قبر گذاشته شد. سه روز بعد او دوباره زنده شد! پرداخت بهای گناه
 شما کامل شد. حاال شما نیاز دارید که گناهانتان را به خدا اعتراف کنید و

 .برای زندگی ابدی، ایمان داشتن به عیسی را انتخاب کنید
 روش خدا ممکن است ساده به نظر برسد اما ان تنها راه برای بخشیده شدن

 .شما و زندگی ابدی با خدا در آسمان است

 تصویر 5- 5

از کدام  تا هر  نمایید  را شخصی  تان   تعلیم 
 .بچه ها بفهمند که عیسی برای انها مرد

 مار برنزی که موسی ساخت باالخره تبدیل
 به یک شیئ مورد پرستش در اسرائیل شد.
بت به همراه  را  آن  پادشاه  ها حزقیای   بعد 
نابود  های بت پرستان در دوران سلطنتش 

) ساخت. ) دوم پادشاهان 18: 4

59



نتیجه 
 تصویر 2- 1 را ببینید. تصاویر را بردارید، تصویر موسی و اسراییلی ها (

 ).4- 2- ل م را نصب کنید
ادامه به سفرشان  آتشین درمان شدند،  مارهای  نیش  از  قوم  که  این  از   بعد 
 دادند. خداوند به موسی گفت: که قوم را در یک جای مخصوص جمع نماید
 و خداوند برای آنها آب آماده خواهد کرد بعد از این که قوم تشنگی شان رفع
 شد، خداوند را با سرود، ستایش نمایند، چون خداوند همه نیازهای شان را

 .فراهم کرده بود
 چقدر قوم اسراییل می بایست خوشحال می بودند که خدا یک راهی برای
 درمان آنها فراهم نمود. او آن راه را برای خر کسی که می خواست پیروی
 نماید آسان نمود. حتی بچه ها می توانستند با ایمان آوردن به خداوند و نگاه

.کردن به مار برنزی زنده بمانند. تصاویر را بردارید
                   

دعوت 

سواالت مروری 
 1- وقتی که یکی از پادشاهان کنعان فهمید که قوم اسراییل به سوی سرزمین

 او حرکت می کند چه کرد؟
او به قوم اسراییل حمله کرد و تعدادی از آنها را اسیر کرد

 2- قوم اسراییل چه کرد؟
آنها فریاد کمک نزد خدا سر دادند

3- چه اتفاقی افتاد وقای که قوم اسراییل نزد خدا فریاد کمک کرد؟
خدا به دعاهای آنها گوش داد و به آنها کمک کرد که جنگ را برنده شوند

 4- وقتی که شما تصمیم می گیرید که به خدا ایمان بیاورید و از او اطاعت
کنید چه اتفاقی می افتد؟

 آیا شما به راه خدا برای زندگی ابدی با او در آسمان ایمان آورده اید؟ شما
 نیاز دارید که قبول کنید شما یک گناهکار هستید و به وسیله گناه از خدا
 جدا شده اید. شما نیاز دارید که به عیسی خداوند ایمان بیاورید، کسی که
 مجازات شما را به خاطر گناهانتان برداشت، زمانی که او روی صلیب
 مرد و دوباره زنده شد. عیسی گفت: هر که به من ایمان آورد از همان

) لحظه زندگی جاوید دارد) یوحنا6: 47
 آیا شما مایلید که از گناهانتان برگردید و به عیسی خداوند برای دریافت
 زندگی جاوید ایمان بیاورید؟ لطفاً سرتان را پایین بیاورید و چشمانتان را
 ببندید اگر شما می خواهید که به عیسی به عنوان نجات دهتدهتان از گناه
 ایمان بیاورید، لطفاً به من با بلند کردن دستتان نشان دهید. ) مکث کنید و
 به جواب ها توجه کنید( شما ممکن است همگی چشمانتان را باز کنید. اگر
 شما دیتتان را بلند کردید لطفاً مرا) در یک جا و زمان مشخص ( مالقات
 کنید تا من به شما از کتاب مقدس نشان دهم که چطور می توانید با خداوند

 .زندگی جاویدان داشته باشید

 تصویر 6- 5

 با استفاده از این روش یا روش دیگری که
که کنید  دعوت  ها  بچه  از  اید  یافته   موثر 
های اموزش  برای  کنند.  قبول  را   عیسی 
 بیشتر به " چگونه می توان یک بچه را به

 .سوی مسیح هدایت کرد " مراجعه کنید

 با استفاده از اعمال 16: 31 و اصطالح "
 ایمان بیاورید " دعوت از بچه ها را ارائه
 دهید. از کسانی که مایلند به عیسی خداوند
پایان در  را  شما  تا  بخواهید  بیاورند   ایمان 

 .درس مالقات کنند

 بازی مروری
 چهارده کارت تهیه کنید. روی دوازده تا از
 انها امتیازاتی را بنویسید روی دو تا تصویر
یکی تصویر کنید و روی  نقاشی  را   ماری 
 صلیب قرمز را بکشید. تمامی چهارده کارت
 را درون ساکی قرار دهید. کالس را به دو
سوال ها  تیم  از  نوبت  به  و  کنید  تقسیم   تیم 
 کنید. اولین بچه ای که دست اش را بلند کند
 و به درستی پاسخ دهد می تواند کارتی را
 از درون ساک بیرون بکشد. او می تواند تا
و ها  به کشیدن کارت  است  مایل   جایی که 
 جمع آوری امتیاز برای تیمش ادامه دهد. اما
 اگر او کارت با تصویر مار را بیرون بکشد
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شما پیروز خواهید بود و نبرد زندگی تان را برنده خواهید شد
5- بعد از این که قوم اسراییل پیروزی را کسب کرد آنها چه کردند؟

آنها تمام شهر های دشمن را همانطور که قول داده بودند ویران کردند
 6- چطور خدا برای اسراییل چیز فراهم نمود وقتی که آنها در بیابان بودند؟

او به آنها من و آب داد
گناه به خدا مرتکب  اسراییل چطور دوباره نسبت  قوم  پیروزی  از  بعد   -7 

شد؟
آنها به خاطر تشنگی و خوردن مداوم من لب به شکایت گشودند

8- شما چطور می توانید گناهتان را توسط خداوند بخشیده شده بیابید؟
 با ایمان آوردن به عیسی خداوند کسی که به خاطر شما مرد و دوباره زنده

شد
انها در نظر برای  اسراییل  قوم  به خاطر شکایت   9- خداوند چه مجازاتی 

گرفت؟
مارهای سمی آتشین مردم را نیش زدند و بسیاری مردند

 10- مطابق با آیه حفظی ) یوحنا3: 17 ( چرا خدا پسرش را به این جهان
فرستاد؟

تا دنیا را از گناه مجات دهد 
 11- وقتی که مردم فهمیدند که گناه کردند چرا آنها به موسی التماس کردند؟
 آنها از موسی خواستند که او از خدا خواهش کند که مارها را از انها دور

کند
 12- نقشه خداوند برای درمان مردم از گزیدگی های کشنده چه بود؟

 او به موسی گفت که یک مار برنزی بسازد و آن را روی یک تیر در صحرا
 قرار دهد. آنهایی که گزیده شده بودند می توانستند با نگاه کردن به آن مار

.برنزی زنده بمانند

 سواالت مروری پیش دبستانی 
1- خدا چه چیزی برای خوردن، هر روز به قوم اسراییل داد؟

من 
2- وقتی که قوم اسراییل شکایت کرد خدا چگونه آنها را تنبیه کرد؟

او مارهای سمس را فرستاد
3- چطور آنها می توانستند از مار گزیدگی ها نجات یابند؟

با نگاه کردن به مار برنزی روی تیرک
4- چطور شما می توانید از گناه خالص شوید؟

.به وسیله ایمان آوردن به عیسی که روی صلیب مرد

 تمامی امتیازات آن دور را از دست می دهد.
 اگر کارت با تصویر صلیب را بیرون بکشد
 وقتی که تصمیم به دست کشیدن از بیرون
 آوردن کارت ها بگیرید امتیازش دو برابر
تیم امتیازات   می شود. بعد از هر دور کل 
درون به  را  ها  کارت  و  کرده  محاسبه   را 
 ساک بریزید. بعد از پرسیدن تمامی سواالت
کند می  کسب  را  امتیاز  بیشترین  که   تیمی 

 .برنده است

 بازی مروری پیش دبستانی ها
در ها  دبستانی  پیش  مروری  سواالت   از 
تمامی و  کنید  استفاده   5  -1 های   درس 
 آموزش های باال به عیر از رقابت در بازی
 را به کار بگیرید. بعد از اینکه بچه ای به
 سوالی پاسخ داد، اجازه دهید که بچه ها ببینند
 شما چند تا کارت پیش از بیرون کشیدن یک

 .مار بیرون خواهید اورد
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درس 6 :                  موسی با عیسی خداوند صحبت می کند

خطوط اصلی درس

1 – مقدمه
اگر شما تنها یک شانس دیگر برای گفتن چیزی تشویق کننده به خانواده یا دوستان تان داشتید، چه می گفتید؟

2 – پیشرفت وقایع
.الف – موسی فهمید که بزودی خواهد مرد، پس از خدا خواست تا مردی را برای رهبری قوم انتخاب کند

) اعداد 27: 12 – 17 (
)ب  - خدا گفت که یوشع به عنوان رهبر مقرر شود، موسی نیز اطاعت کرد. ) 27 : 18 – 23

 پ  - موسی قوم را تشویق کرد تا به خداوند اعتماد کنند و وقتی که یوشع آنها را به درون سرزمین           
)موعود هدایت می کند، جرات داشته باشند. ) تثنیه 31: 1 – 8، 11 – 12

 ت  - موسی از کوه نبو باال رفت، به سرزمین موعود نگاه کرد، و بعد مرد و توسط خدا دفن شد. ) تثنیه 34:
12 – 1(

) ث  - سالها بعد عسی خداوند پطرس، یعقوب و یوحنا را به باالی کوه بلندی برد. ) متی 17 : 1

) ج  - عیسی تغییر هیبت داد، چهره و لباسهای اش به درخشندگی خورشید شده بود. ) متی 17: 3           

) چ  - موسی و الیاس ظاهر شدند و با عیسی درباره مرگ قریب الوقوع اش صحبت کردند. ) 17: 3           
 ح  - پطرس شادی خود را از بودن در آنجا اظهار کرد و پرسید آیا آنها باید سه سایبان بسازند، اما آنوقت یک

چشم انداز درس

 :متن کتاب مقدس                  اعداد 27: 12 – 23، تثنیه 31: 1 – 8، 11- 12، 34: 1 – 12، متس 17
                                       9 – 1

آیه حفظی                          رومیان 10: 9" زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در
 دل خود  ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی                                       

" .یافت                                       
 

 هدف تعلیم                         بچه نجات نیافته به عیسی مسیح خداوند، پسر خدا، به عنوان نجات دهنده اش
.ایمان  خواهد آورد                                      

.تعلیم اصلی                        عیسی، مسیح پسر خدای زنده است
.تاکید برای نجات یافتگان       به خدا گوش کنید و از او اطاعت نمایید

 کمکهای تصویری               تصاویر 6 – 1 – 6 یا تصاویر چادر، 61- 53، 38 – 37، 26، 6، 2 – 1
– ML
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) ابر درخشان بر آنها سایه افکند و صدایی صحبت کرد. ) متی 17: 4 – 5

3 – نقطه اوج داستان
) خدا گفت، " این است پسر حبیب من که از وی خشنودم! " ) متی 17 : 5

4 – نتیجه
) الف – شاگردان وحشت زده بر روی صورتهای شان افتادند. ) متی 17 : 6

) ب  -  وقتی که عیسی به شاگردان گفت برخیزند، او با آنها تنها بود. ) متی 17: 7 – 8
) پ  - عیسی به آنها گفت تا بعداز قیام اش به کسی نگویند که چه چیزی دیده بودند. ) متی 17 : 9

)دعوت ) بچه نجات نیافته           
) به عیسی خداوند ایمان بیاورید و نجات پیدا کنید. ) رومیان 10 : 9
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 تعلیم آیه حفظی

 : آیه حفظی
 رومیان 9:10  " زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و

 در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی
 " .یافت

: مقدمه
 خیلی از مردم نظرات متفاوتی دارند از اینکه، چه کاری باید انجام دهند تا

 روزی به بهشت بروند. بعضی فکر می کنند، باید تمام ده فرمان را رعایت
 کنند. بعضی ها فکر می کنند باید خیلی کارهای خوبی انجام دهند. بعضی
 فکر میکنند که باید بطور مخصوصی دعا بخوانند و پول زیادی به مردم

 .فقیر بدهند. اما خدا چه می گوید؟ آیه حفظی، امروز به ما می گوید

: معرفی
 کتاب مقدستان را نشان دهید وتوضیح دهید که آن کالم خدا است. آیه را (

 از کتاب مقدستان بخوانید وبگویید که آن را چگونه پیدا کرده اید( اجازه
.دهید بچه ها آیه را از روی آیه نمایشی بخوانند

: توضیح
 در واقع اگر انسان با زبان خود اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است

 – اعتراف کردن گفتن چیزی که ایمان دارید در عموم است. این آیه وعده
 خدا است وقتی که شما اعتراف می کنید که عیسی واقعا" خدای پسر است.

 و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد
 – وقتی که شما می گویید عیسی خدای پسر است، شما باید قلبا" به آن آگاه

 باشید. شما باید ایمان داشته باشید که او برای گناه شما روی صلیب مرد
 و دوباره زنده شد. و در قلب خود نیز ایمان داشته باشید که خدا تو را پس
 از مرگ زنده کرد نجات خواهید یافت . اگر شما واقعا" ایمان داشته باشید

 که عیسی، خداوند پسر، بخاطر گناه شما مرد و دوباره زنده شد شما از
.مجازاتی که سزاوار آن هستید نجات خواهید یافت

:کاربرد
 نجات نیافتگان : آیا شما از مجازات گناهانتان نجات یافته اید؟ آیا شما

 مطمئن هستید که روزی به بهشت خواهید رفت؟ بدون دانستن این مطلب
.امروز اینجا را ترک نکنید

 نجات یافتگان: اگر شما قبال" به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تان
 ایمان آورده اید، خدا به شما می گوید که شما نجات یافته اید و روزی شما

 در آسمان خواهید بود. او پدر آسمانی شما است، کسیکه که می داند چه
.چیز بهترین است. آیا شما به او گوش می دهید و اطاعت می کنید

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
 .یوحنا 13: 17 را مرور کنید
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.تکرار:  برای یک کلمه دست بزنید
 آیه را دوبار تکرار کنید آنوقت یک بچه پشت آیه نمایشی بایستد و پشتش (

 را رو به کالس قرار دهد. یک بچه دیگر را برای اشاره کردن به یک کلمه
 انتخاب کنید وقتیکه که بچه ها آیه را دوباره می گویند به آنها اجازه بدهید
 که آیه را دوباره بگویند و بجای کلمه انتخاب شده دست بزنند. آنوقت بچه

  ای که پشت آیه نمایشی ایستاده است باید سعی کنند که آن را حدس بزند
 بعد دوتا از بچه های دیگر را انتخاب کنید و تا جایی که زمان اجازه می

.دهد این را تکرار کنید

درس
 مقدمه

 اگر شما تنها یک شانس داشتید که چیزی تشویق کننده به خانواده تان یا
 دوستتان بگویید چه خواهید گفت؟ ) به طور مختصر بحث کنید( موسی در
 چنین موقعیتی قرار داشت. چهل سال سرگردانی در بیابان به پایان رسیده
 بود و او می دانست که زندگی او بر روز زمین به زودی به پایان خواهد

 رسید. او با قوم اسرائیل وارد سرزمین کنعان نمی شد. چطور او می
توانست به مردمی که دوستشان داشت خداحافظ بگوید؟

چه کلمات پایانی تشویق کننده ای او می توانست هنگام ترک آنها بگوید؟

 پیشرفت وقایع
 وقتیکه  او به زندگی گذشته خود فکر کرد، موسی از چیزهایی که درباره

 خدا آموخته بود می بایست متعجب شده بود. او حمایت وتوجه خداوند را از
 زمان تولد خطرناک و نجاتش بوسیله دختر فرعون  بیاد آورد. او راهنمایی

 خداوند را از تجربه مقابل بوته آتش بخاطر آورد ویاد گرفت. او در مورد
 قدرت خداوند از مصیبتهای وحشتناک در مصر و شکافتن دریای سرخ یاد

.گرفت. او در مورد مقدس بودن خداوند در کوه سینا یاد گرفت
 تصویر 4 – 3 را ببینید. تصویر موسی در حال سجده  را قرار دهید، (

) .و خیمه را قرار دهید ،ML تصویر 37-
 در طول چهل سال گذشته موسی می بایست از صبر وسخاوت خداوند

 بر قوم غرغر وی اسرائیل متعجب می شد. بیش از یکدفعه او دعا کرد تا
 خداوند جانهای قوم اسرائیل را بعد از سرپیچی آنها به آنها ببخشد. حاال
 خداوند به موسی فرمود که از کوه نبو باال برود و آنجا زندگی او خاتمه

.یابد
 موسی 120 ساله بود. او دانستن ناامید کننده عمیق این موضوع را که قوم

 اسرائیل را به داخل سرزمین موعود هدایت نمی کند پذیرفته بود. اما او
 نگران مردم بود  مردمی که کسی را نداشتند تا آنها را هدایت کند. موسی
 از خدا خواست تا یک رهبر جدید برای آنها انتخاب کند. خدا به او فرمود
 که یوشع را در مقابل ایلعاذر و مردم ببر و بگو به او که خدا او را برای

 رهبری مردم انتخاب کرده است. وقتی که قوم اسرائیل این را از تو بشنوند
.از یوشع اطاعت خواهند کرد

تکرار برای پیش دبستانی ها
" بازی مورد عالقه ی بچه ها "

 یک یا چند بازی مورد عالقه ی بچه ها از
 .بنج درس قبل را انتخاب کنید

ها بچه  به  هد  مید  اجازه  زمان  که  آنجا   تا 
طول در  موسی  را  انچه  که  دهید   اجازه 
یاد خدا  از  زندگیش  در  متفاوت   تجارت 
 گرفت مرور کنید. شما می توانید نقشه ای
 را نشان دهید تا بچه ها بتوانند ان را دنبال
به مربوط  لمس یک شیئ  از  ها  بچه   کنند. 
به برد.  لذت خواهند   ) ) تجربه   یک واقعه 
موسی نجات  برای  سبد  یک  مثال   عنوان 

 توسط دختر فرعون

 تصویر 6- 3

بچه داشت.  قرار  اریحا  مقابل  در  نبو   کوه 
 ها از یافتن مکان ها بر روی نقشه لذت می

 .برند

او به  که  خواست  خدا  از  مکراراً   موسی 
وارد سرزمین موعود شود. که  دهد   اجازه 
 .اما خدا نپذیرفت. تثنیه3: 23- 26 را ببینید
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).را بردارید  ML – تصویر 37 (
 چه رهبر خوبی یوشع می توانست باشد! آیا شما بخاطر می آورید وقتی که

 ما برای اولین بار درباره او دانستیم؟ ) یوشع روی کوه منتظر ماند وقتی
 که موسی 10 فرمان را دریافت کرد، یوشع و کالب گزارش خوبی در

) .مورد کنعان دادند وقتیکه 10 جاسوس دیگر گزارش خوبی ندادند
 تصویر 1 – 6 را ببینید. تصویر موسی، یوشع و اسرائیلیها، 38، 26، 2 (

1 – – ML  را نصب کنید. (
 موسی مردم را جمع کرد و یوشع را مقابل آنها آورد. موسی می بایست

 احساس اندوه کرده باشد، با علم به اینکه آن  آخرین باری بود که او چهره
 آنها را می دید. او این مردم را دوست داشت، اما او می دانست که به چه

 راحتی آنها وسوسه شدند که از خدا سرپیچی کنند. موسی چند کلمه تشویق
 کننده به آنها گفت. قوی وشجاع باشید او به آنها اصرار کرد. از دشمنانتان

 نهراسید بخاطر اینکه خداوند خدایتان با شما خواهد بود. او شما را ناکام
.نخواهد کرد

) .را اضافه کنید  ML – تصویر 2 – 6 را ببینید. تصویر ایلعاذر 33 (
 موسی به ایلعاذر و دیگر رهبران روحانی آموزش داد که کالم خدا را برای

 مردم، مرد، زن و بچه به طور منظم بخوانند. بعد او به مردم اصرار کرد
.که به کالم خدا گوش دهند و او را اطاعت کنند

]

 موسی به مردم اصرار کرد که به خدا گوش دهند و از او اطاعت کنند،
 او به آنها هشدار داد که اگر آنها چنین نکنند خدا به آنها پیروزی  را در
 سرزمین موعود نخواهد بخشید. آنها توسط دشمنانشان شکست خواهند

.خورد

 اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید به خدا 
 گوش کنید و از او اطاعت نمایید. خدا با ما از طریق کالمش کتاب مقدس

 صحبت می کند. وقتیکه شما کتاب مقدس را می خوانید خدا از شما
 .چیزهای زیادی می خواهد که به آن فکر کنید، بگویید و انجام دهید

 اما خدا بیشتر از خواندن و حفظ کردن آن از شما می خواهد – او از
 شما می خواهد که از آن اطاعت کنید. او به فرزندانش می گوید، لکن

 کنندگان کالم باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند. ) یعقوب
22:1 (

 اگر شما فقط کالم را بخوانید و بشنوید، بخوانید و عمل نکیند شما فقط
 خودتان را دست انداخته اید. شما واقعا" خدا را شاد نمی کنید. چند حکم

 را که خدا به فرزندانش می دهد تا اطاعت کنند چیست؟ ) اجازه بدهید
 تا بچه ها نظراتشان را بگویند( شما باید نسبت به دیگران در کالمتان

 و اعمالتان مهربان باشید، شما باید در تمام کارهایتان صادق باشید،
 شما باید به دیگران بگوید که آنها چطور می توانند عیسی خداوند را به
 عنوان نجات دهنده شان بشناسند. اینها تنها چیزهای کمکی از چیزهایی
 است که خدا به ما می گوید. تنها یک شنونده کالم خدا نباشید بلکه عمل

 کننده به آن باشید. در این صورت شما به خدا کوش می دهید واز او
 .اطاعت می کنید

 تصویر 1- 6

کارت تعلیم
یافته برای بچه ی نجات  تعلیم  تاکید   کارت 
او از  و  کن  گوش  خدا  به  دهید:  نشان   را 

 .اطاعت کن

 مطمئن شوید که درستان را برای بچه های
 نجات یافته نیز به کار ببرید. به انها اجازه
 دهید تا درباره ی عقایدی صحبت کنند که به

 .بچه ها در فهمیدن درس کمک می کند
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 را با تصویر موسی در حال ML  - تصویر 3 – 6 را ببینید. تصویر 1 (
).تعویض کنید ML - باال رفتن از کوه 6

 بعد از صحبت کردن با مردم برای آخرین بار، موسی برگشت و شروع
 کرد به تنهایی از کوه نبو باال رفت. در باالی کوه خداوند سرزمین عالی
 کنعان را از هر طرف به موسی نشان داد. چقدر خدا مهربان بود که به
 موسی اجازه داد که سرزمین موعود را ببیند. بعد کتاب مقدس می گوید

 که موسی روی کوه نبو  مرد و خدا او را آنجا دفن کرد. هیچکس تنها خدا
 می داند که موسی کجا دفن شده است. شاید اگر قوم اسرائیل می دانست که

 موسی کجا دفن شده است ) موسی رهبر بسیار مورد عالقه شان( آنها با
.پرستیدن موسی روی قبرش گناه می کردند

) .تصاویر را بردارید (
 بعد از اینکه سالهای زیادی سپری شد سه مرد بودند که در مورد پرستش

 موسی فکر می کردند، این بعداز 1400 سال که موسی روی زمین زندگی
 کرد اتفاق افتاد. باالخره زمانش فرا رسید که خدا فرزندش نجات دهنده را

.بفرستد تا بهای گناه را بپردازد
 عیسی خدای پسر مانند یک نوزاد بدنیا آمد و زندگی بدون گناهی را سپری
 کرد، وقتی عیسی تبدیل به یک مرد شد او به مردم درباره پدرش در آسمان

 تعلیم داد. او معجزات انجام داد) معجزات عجیبی که فقط خدا می تواند
 .انجام دهد( زیرا عیسی هم خدا و هم انسان بود

 عیسی خداوند 12 مرد را خواند که شاگردان یا پیرئان او بشوند. این
 مردان با او مسافرت کردند و از او آموختند. عیسی به آنها فرمود که او به
 دشمنانش تسلیم خواهد شد و کشته خواهد شد ولی دوباره در روز سوم زنده

 خواهد شد. اما شاگردانش نفهیمیدند آنها از فکر کردن به اینکه عیسی آنها
.را ترک خواهد کرد می ترسیدند

 خیلی زود بعداز صحبتهایشان، عیسی خداوند سه تن از شاگردان پطرس،
 یعقوب و یوحنا را دعوت کرد که با او به باالی یک کوه بلند بروند. شاید

 وقتیکه آنها شیب جاده  کوه را طی می کردند سه شاگرد فکر کردند که تمام
 چیزهایی که عیسی گفت اتفاق خواهد افتاد. در ذهن آنها سواالت زیادی

 بود که عیسی که بود و برای چه به زمین آمده بود. وقتی که آنها به قله کوه
 رسیدند صحنه در آن باال نفس گیر بود اما چیزی که بعد اتفاق افتاد بسیار

!برجسته تر بود
 تصویر 4 – 6 را ببینید. تصویر عیسی در حال دعا، شاگردان در حال (

) .را نصب کنید ML – خوابیدن، درخت وصخره، 57 – 54
 آن زمان احتماال" خورشید در حال غروب بود و آسمان به رنگ بنفش و
 صورتی در می آمد. عیسی خداوند شروع به دعا کردن نزد پدرش کرد،

 .همانطور که همیشه این کار را می کرد
 پطرس، یعقوب و یوحنا احتماال" بخاطر پیاده روی طوالنی روی کوه

 .وسکوت اطراف به خواب رفتند
 را با تصویر عیسی که ML  - تصویر 5 – 6 را ببینید. تصویر 54 (

) .عوض کنید  ML– تغییر هیبت داده بود، 58

 تصویر 2- 6

وانمود توانند  می  دبستانی  پیش  های   بچه 
می باال  کوه  از  موسی  همراه  به  که   کنند 
 روند و منظزه ی سرزمین کنعان را تماشا

 .می کنند

 تصویر 3- 6

لوقا9: به  ای  مقایسه  گزارش  دیدن   برای 
 .28- 36 مراجعه کنید

وانمود توانند  می  دبستانی  پیش  های   بچه 
 .کنند که خوابیده اند

 تصویر 4- 6
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 وقتیکه عیسی دعا کرد یک تغییر بزرگ اتفاق افتاد. کتاب مقدس می گوید
 که عیسی تغییر هیبت داد که معنی آن تغییر کردن یا تبدیل شدن می باشد.

 صورت او مانند خورشید درخشان بود و لباسهایش سفید و درخشنده شدند.
 چه اتفاقی برای خداوند عیسی اتفاق می افتاد؟ دخشندگی جاللش به عنوان

 خدای پسر – جاللی که در آسمان به او تعلق داشت – در بدن زمینی او می
.درخشید

 درخشندگی جالل او به عنوان خدای پسر در بدن زمینی او می درخشید
 وقتیکه او دعا کرد. جالل او بسیار درخشنده بود که صورتش مانند

.خورشید می درخشید و امتداد نور لباسهایش را سفید و درخشنده نمود
 را ML – تصویر 6 – 6 را ببینید. تصویر موسی و الیاس، 60 – 59 (

) .نصب کنید
 ناگهان اتفاق عجیب دیگری رخ داد. دو مرد دیگر ظاهر شدند وبا عیسی

 خداوند صحبت کردند! یکی از آنها الیاس پیامبر بود. دیگری کسی بود که
 ما در مورد او یاد می گیریم. او موسی بود! او سالها پیش مرد. اما حاال او

.در کنار عیسی خداوند در روی قله کوه در سرزمین موعود ایستاده بود
 وقتی عیسی خداوند با موسی و الیاس در آنجا ایستا، کتاب مقدس می گوید

 که آنها با هم صحبت کردند. شما فکر می کنید آنها در چه مورد سخن
 گفتند؟ آیا شما فکر می کنید آنها در مورد چیزهای عجیبی صحبت کردند که
 وقتی موسی روی زمین بود اتفاق افتاده بود؟ نه آنها چیزی مهمتری داشتند
  که در مورد آن صحبت کنند. آنها در مورد مهمترین واقعه که روی زمین
 اتفاق می افتاد صحبت کردند.آنها در مورد چگونگی مرگ نزدیک عیسی

 روی صلیب بیرون شره اورشلیم صحبت کردند.عیسی خداوند نجات دهنده
.است همان کس که آمد تا فقط بخاطر گناهان جهان بمیرد

 متوجه می شوید که عیسی تنها یک انسان نبود. عیسی، مسیح است 
 پسر خدای زنده. خدای پدر پسرش را از خانه اش در آسمان فرستاد تا

 به زمین بیاید و بدن انسان را بپوشد. چرا خدا پسرش را به دنیا فرستاد؟
 برای اینکه شما ومن را  بسیار دوست دارد! خدا مقدس است و در مورد

 گناه شما آگاه است و او همچنان شما را دوست دارد. او می خواهد که
 شما این را بدانید و او را دوست داشته باشید. او دعده داد که کسی را

 بفرستد تا شما را از گناه نجات دهد. پسر او عیسی آمد تا آن نجات دهنده
 باشد. کتاب مقدس به ما می گوید " که چون در صورت خدا بود، با خدا
 برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت غالم
 را پذیرفت و در شباهت مردمان شد، " ) فیلیپیان 2 : 6 – 7 ( عیسی

 در روی زمین مانند یک انسان ) بدون گناه( زندگی کرد او اما تنها یک
 .انسان نیست عیسی، مسیح پسر خدای زنده است

 عیسی آمد وبرای گناهان شما نیز مرد. این دلیلی است که عیسی به زمین
 آمد. بخاطر اینکه شما با یک قلب گناهکار بدنید آمده اید، شما  فکر می
 .کنید، می گویید و چیزهایی انجام می دهید که قانون خدا را می شکند

 تغییر هیبت از لحاظ تحت اللفظی به مفهوم
 تغییر " شکل دادن " است. جالل الهی عیسی
 آشکارشده بود . بچه ها از بازی نمایشی در
 نقش عیسی ، الیاس، موسی و شاگردان لذت

 .خواهند برد

عیسی که  بفهمند  تا  کنید  کمک  ها  بچه   به 
 خداست. به خصوص بچه های نجات نیافته
عنوان به  را  خدا  شخصیت  که  دارند   نیاز 
که کسی  و  آفریننده  مقدس،  شخصیت   یک 

 .ایشان را دوست دارد درک کنند

 تصویر 5- 6

 .لوقا9: 28- 36 را ببینید
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 عیسی خداوند نجات دهنده است همان کسی که آمد و برای گناهان جهان
 مرد. موسی والیاس با عیسی در مورد مرگ قریب الوقع او روی صلیب

.صحبت می کردند
 تصویر 7 – 6 را ببینید. تصویر شاگردان خوابیده را با تصویر شاگردان (

) .عوض کنید ML – بیدار 61
 آنوقت سه شاگرد خواب آلود بیدار شدند. آنها می بایست با تعجب چشمان

 شان را مالیده باشند وقتیکه آنها نور با عظمت و سه مرد ایستاده روبروی
.شان را دیدند

 خدا به آنها توانایی استثنایی عطا کرد تا الیاس و موسی را بشناسند. آنها
 از آن منظره عجیب ترسیده بودند. آن چه معنی می دهد؟ یکی از شاگردان
 پطرس صحبت کرد. استاد، او به عیسی گفت، برای ما خوب است تا اینجا

 باشیم اجازه دهید تا سه چادر بسازیم یکی برای شما یکی برای موسی و
.دیگری برای الیاس

 پطرس می خواست که قادر باشد که در این مکانها عبادت کند. وقتیکه
 پطرس صحبت می کرد کتاب مقدس می گوید یک ابر آمد و روی آنها را

 سایه افکند. وقتیکه ابر کامال" آنها را احاطه کرده بود آنها صدای خدای
.پدر را شنیدند که صحبت می کرد

نقطه اوج داستان
 خدا گفت: این پسر عزیز من است که از او بسیار خسنودم. به او گوش

.دهید

 کتاب مقدس می گوید که، " جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم وهر
 یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد.

) " ) اشیعا 6:53
 چه چیزهایی بچه ها انجام می دهند که گناه است؟ ) اجازه بدهید بچه ها

) مثال بزنند
 خدا می فرماید: گناه باید مجازات آن پرداخت شود، و مجازات آن جدایی

 از خداوند برای ابد در یک مکان بسیار بد است. اما عیسی آمد تا مجازات
 گناه شما را بردارد. عیسی خداوند کامل بود، او هیچ گناهی نداشت. کتاب

) مقدس می گوید  او را که گناه نشناخت ) دوم قرنتیان 21:5
 وقتی که عیسی زجر کشید و روی صلیب مرد، خداوند تمام گناهان شما

.را به حساب او گذاشت
 کتاب مقدس می گوید: "  که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد،

) " ) اول قرنتیان 3:15
 عیسی خداوند راضی بود که خونش بریزد و بمیرد برای اینکه او شما را

 بسیار دوست داشت. او می دانست که آن تنها راهی بود که گناهان شما
 بخشیده شود. جسد عیسی از روی صلیب به پایین آورده شد و دفن شد اما

 او مرده باقی نماند. او بعداز سه روز زنده شد. او به وسیله بسیاری از
 مردم روی زمین دیده شد و بعد به آسمان برگشت تا با پدر خود خدا باشد.
 شما می توانید یقین بدانید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است. او کسی

 .است که آمد تا برای کناه شما بمیرد

 به بچه های نجات نیافته کمک کنید تا درک
 کنند که به نجات دهند ای نیاز دارند و اینکه
 .چطور عیسی بهای گناه ایشان را پرداخت

 تصویر 6- 6

وانمود توانند  می  دبستانی  پیش  های   بچه 
 کنند که بیدار می شوند، چشمانشان را می

 .مالند و متعجب به نظر می رسند

نشانگر ابر   یهودی  شاگردان  این   برای 
 .حضور خدا همانند دوره ی موسی بود
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 نتیجه
 خدا می خواست شاگردان بدانند که عیسی مانند موسی و الیاس تنها یک

 انسان نیس. او خدای پسر است – کسیکه آنها می بایست به او گوش دهند
 واز او اطاعت کنند. وقتیکه شاگردان صدای با هیبت خداوند را شنیدند، آنها
.برروی زمین افتادند و صورتهایشان را با ترس بسیار زیاد بر خاک نهادند

.عیسی به آرامی آنها را لمس کرد و به آنها گفت بلند شوید نترسید
) .را بردارید  ML – تصویر 60 – 59 (

 شاگردان وحشت زده به باال نگاه کردند. ابر ناپدید شده بود و آنها عیسی
.خداوند را تنها دیدند. موسی و الیاس رفته بودند

 وقتی که آنها کوه را ترک کردند، عیسی به حواریون گفت چیزی را که آنها
 دیده اند به کسی نگویند و وقتی که او دوباره از مردگان قیام کرد آنوقت

.بگویند. او می دانست که بسیاری نخواهند فهمید
 تنها وقتیکه او توسط قدرت خدا از مردگان برخاست تعدادی آماده بودند که

.باور کنند که او واقعا" خدای پسر می باشد
) تصاویر را بردارید (

 هر چند این حادثه صدها سال بعداز زندگی و مرگ موسی اتفاق افتاد آن
 یک پایان عالی برای داستان او است! موسی مردی بود که تمام زندگی
 خود را وقف گوش دادن به خدا و اطاعت از او نمود. چه مزیت بزرگی

 برای موسی که نهایتا" در سرزمین موعود ایستاد و با عیسی مسیح
.خداوند، پسر خدای زنده صحبت کرد

 دعوت
 ممکن است که امروز اولین ار است که شما فهمیده  اید که عیسی همان
 مسیح پسر خدای زنده است. او برروی صلیب مرد و برای شما دوباره

 زنده شد.  عیسی خداوند تنها کسی است که می تواند گناهان شما را
.برداشته و به شما یک زندگی تازه ببخشد

 کتاب مقدس می گوید: ) رومیان 9:10 ( " زیرا اگر به زبان خود عیسی
 خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از

" .مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت
 آیا شما امروز با ایمان آوردن به عیسی که همان مسیح است نجات

 خواهید یافت عیسی خداوند پسر خدای زنده کسیلکه برای گناهان شما
 مرد و دوباره زنده شد؟ او گناهان شما را خواهد بخشید و به شما یک

.زندگی جدید در درونتان خواهد بخشید
 لطفا" سرتان را خم کنید و چشمانتان را ببندید. اگر شما مایلید که ایمان

.بیاورید و امروز نجات بیابید
 لطفا" با ایستادن کنار صندلیتان به من نشان بدهید. ) مکث کنید و متوجه

  جوابها باشید( چشمانتان را باز کنید. آنهایی که ایستاده اند ممکن است
 که مرا) زمان و مکان مشخص( مالقات کنند تا من بتوانم به شما نشان

.دهم که کالم خدا می گوید که شما چطور می توانید نجات یابید

 تصویر 3- 6

 پطرس در موعظه اش پس از قیام مسیح به
-16 پطرس1:  دوم  کرد.  اشاره  واقعه   این 

 .18 را ببینید

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

دعوت از پیش دبستانی ها
 با استفاده از اعمال 16: 31 و اصطالح "
ارائه را  ها  بچه  از  دعوت  بیاورید"   ایمان 
 دهید. از کسانی که مایلند به عیسی خداوند
 ایمان بیاورند دعوت کنید تا شما را در پایان

 .درس مالقات کنند
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سواالت مروری

 1 – بعداز اینکه موسی فهمید قوم اسرائیل را به درون سرزمین موعود
 هدایت نخواهد کرد او از خدا چه خواست که انجام دهد؟ ) یک رهبر جدید

)انتخاب کن
) 2 – خدا چه کسی را بجای موسی انتخاب نمود؟ ) یوشع

 3 – وقتی که موسی آخرین سخنان خود را به قوم اسرائیل گفت او به آنها
 اصرار کرد که چه کنند؟ ) به خدا گوش کنند و از او اطاعت کنند تا آنها در

) .سرزمین موعود پیروز گردند
 4 – چه اتفاقی برای موسی روی کوه نبو افتاد؟ ) خدا به او اجازه داد تا

) .سرزمین کنعان را ببیند. آنوقت او مرد وخدا او را دفن کرد
 5 – چند حکم خدا که ما باید از آنها اطاعت کنیم چیست؟ ) با دیگران
 مهربان باشید، در تمام کارهایتان صادق باشید، به دیگران بگویید که

) چگونه می توان عیسی را به عنوان نجات دهنده شناخت و غیره
 6 – کدام سه تن از شاگردان دعوت دند تا با عیسی به باالی کوه مرتفع

)بروند؟ ) پطرس، یعقوب و یوحنا
 7 – پطرس، یعقوب و یوحنا چه کردند وقتی که عیسی شروع به دعا کردن

) .نزد پدرش کرد؟ ) آنها خوابیدند
 8 – چه اتفاق عجیب افتاد وقتی که عیسی دعا کرد؟ ) او تغییر هیبت داد و

) .چهره او مانند خورشید درخشید و لباسهایش سفید ودرخشنده شد
) 9 – چه کسی با عیسی در باالی کوه ظاهر شدند؟ ) موسی و الیاس

 10 – خدا چطور بخشش را برای گناهان ما فراهم کرد؟ ) او پسرش،
 عیسی را فرستاد تا بخاطر گناهان ما بعنوان نجات دهنده روی صلیب

) .بمیرد
 11- بر طبق آیه حفظی ما ) رومیان 9:10 ( چطور ما می توانیم نجات

 یابیم؟ ) عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان اعتراف کنید  کسی که
) .مرد وبرای شما دوباره زنده شد

 12- خدا می خواست به شاگردان چه چیز را با تغییر چهره دادن عیسی
 روی کوه نشان دهد؟ ) که عیسی تنها یک انسان نیست، او خدای پسر

) .است

،بازی مروری
 هشت ابر کاغذی سفید ببرید و امتیازاتی را 
 روی آنها نوشته و درون ساکی قرار دهید.
روی و  بگیر"   " ی  کلمه  کارت  دو   روی 
دو کارت دیگر کلمه ی " بده " را بنویسید.
 کارت ها را در دست تان نگه دارید. کالس
 را به دو تیم تقسیم کرده و به نوبت از ایشان
 سوال بپرسید. اولین بچه ای که سوال را به
 درستی پاسخ دهد می تواند ابری از درون
 ساک بیرون بکشد. آنوقت کارتی را از میان
 چهارکارتی که شما دوست دارید بیرون می
بگیر" شده"  نوشته  کارت  روی  اگر   کشد. 
 امتیاز را به حساب تیمش واریز می کند و
 اگر نوشته شدهباشد " بده " امتیاز را به تیم
 مقایل می دهد. آنوقت ابر را به درون ساک
 بر می گردانید و کارت ها را در دست تان
 می گیرید و سوال بعدی را می پرسید. پس
 از پرسیدن تمامی سواالت تیمی که بیشترین

 .امتیاز را کسب کند برنده است

بازی مروری پیش دبستانی ها
 "اسم این فرمان را بگو "

 از سواالت مروری پیش دبستانی دروس 1-
 6 استفاده کرده و از اموزش های درس 2

  .پیروی کنید
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