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  درس اول
  وندوندوعده خداوعده خدا

  25 -18: 1، متي  38 -26: 1لوقا : رد مطالعه كالمقسمت مو
حتي اگر سـالهاي   .سازد عملي مي ،كه غيرممكن به نظر برسندهر چند هايش را خدا وعده: هدف درس

  .زيادي به طول انجامد
دانـد و هـر كـاري را     او هـر چيـزي را مـي    .خدا همه جا حاضر است :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .دهدتواند انجام  مي
در مورد اينكه خدا همه چيز حتي گناهان آنها را نيـز  انديشيدن  :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

   .داند مي
  .ايمان آورند خويش دهندة خداوند و نجات چونعيسي مسيح به  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 

  ):جهت اطالع معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

  ) 2: 90مزمور . (خواهد داشت ده و تا ابد وجودخدا از ازل بو. 1
 ) 70: 1لوقا . (كردند هاي خدا را اعالم مي انبيا وعده. 2

 )38 -26: 1 لوقا. (اب شده بود تا مادر مسيح باشدمريم انتخ. 3

 )25 -18: 1متي . (ولد مسيح براي يوسف مكشوف شدت. 4

  :آيه حفظي
خدا پسر يگانه خود را به جهان فرستاده اسـت تـا بـه وي    و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اينكه 

  ) 9: 4اول يوحنا .( زيست نماييم
  
  
  
  
  
  
 

:قابل توجه معلم  
از آنجـايي كـه   . همة درسها در مورد آمدن پسر خدا بـر روي زمـين اسـت   . درس لذت خواهيد برد 4شما از تدريس اين 

  .كار خواهد كرد نكتاب مقدس كالم زنده خداست، حقايق آن ابتدا در ما به عنوان معلمين و سپس در شاگردانما
ديديد، متعجب  اي مي اگر شما هم مثل مريم و يوسف، فرشته. ي اين درسها بگذاريدسعي كنيد خود را به جاي شخصيتها

دهنـده را بـا حـرارت بـراي      يك اتفـاق تكـان  . اتفاق افتاده است اينها واقعاً. اين تعجب را در كالس نشان دهيد. شديد مي
  .دپس اين حقايق را از كتاب مقدس با همين حرارت تعريف كني. كنيد ديگران تعريف مي
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  درس 
   

 )2: 90مزمور . (بوده و تا ابد وجود خواهد داشتخدا از ازل . 1

  
  را نشان دهيد 1 ةتصوير شمار

نـه و انسـاني وجـود    خا ،هيچ درخت، گل. اشتهاي خيلي دور زمين وجود نددر زمان
. ولـي خـدا وجـود داشـت    . دندبونها  سياره ستارگان و ،آسمان، خورشيد، ماه. اشت ند
همينطور كه اين دايـره در ايـن تصـوير نـه     . ا هميشه وجود داشته و خواهد داشتخد

  .بوده و خواهد بوداو هميشه  .آغاز و نه پاياني دارد، خدا نيز آغاز و پاياني ندارد
توانـد در   ميواحد در يك زمان  ست كهتنها خدا). 17 -1: 139مزمور ( ستا همه جاخدا كجاست؟ او 

هر كار درست و نيكو را انجام  او. تواند انجام دهد را مي هر كاريزيرا او  حضور داشته باشد؛ ييهر جا
  .شود مرتكب خطا نميخدا . دهد مي

 دانـد  ميا نيز ر همه چيزتواند انجام دهد،  كه همه جا حاضر است و همه كار ميانگيز  اين خداي شگفت
  .فتداحتي قبل از اينكه اتفاق بي

اي بـراي انسـانها و پسـرش و     ، نقشـه  اي در مورد زمين و آسـمان  نقشه. اي داشت از ابتدا نقشهخداوند 
  ).30 -22: 8امثال ! (اي براي شما نقشه
در محـل زيبـايي    آفريد و آنهااولين مرد و زن را . بسيار زيبا باشند مينخدا اين بود كه آسمان و ز نقشة

   .كردند بر روي زمين در باغ عدن زندگي مي
دانست اتفاق بدي خواهد افتاد و آدم و حوا اولين مـرد   او مي. آگاه بود ي ديگري نيزهاولي خدا از چيز

دانست كه هـر   خدا مي ،و به همين خاطر .اطاعتي از خدا گناه استنا .اطاعتي خواهند كرداز او نا ،و زن
  .پسر و دختري بعد از آدم و حوا گناهكار خواهند بود مرد و زن و هر

  
خواسـت همـة انسـانهاي روي زمـين  روزي در      مي اواين موضوع خدا را بسيار ناراحت كرده بود زيرا 

ولـي خـدا هـيچ گـاه     . استتر و بهتر از زمين آسمان جايي بسيار زيبا. دگي كنندآسمان زنيعني او  خانة
  )27: 21مكاشفه . (هاي شرير وارد خانه او شوندانسان وكي پانا ،هگنادهد كه  اجازه نمي
كند دوست  زندگي ميخدا هر كس را كه بر روي زمين ) 16: 3يوحنا . (انسانها را دوست دارد خدا همة

داند آنها گناه خواهند كرد، دروغ خواهنـد گفـت، فريـب خواهنـد داد، دزدي و      با وجود اينكه مي. دارد
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 او شما را حتي قبل از اينكه بدنيا بياييـد دوسـت داشـته    .را دوست دارد همه اما، نااطاعتي خواهند كرد
. و كجا به دنيا خواهيـد آمـد  دانست شما در چه زماني  او مي. داند همه چيز را دربارة شما ميزيرا  است
 هو نهايتاً اينكـ  .شدگناه خواهيد  مرتكب دانست كه همچنين مي. كجا زندگي خواهيد كرد دانست كه مي

  !داند همه چيز را ميخدا 
اولين مرد و زن يعنـي آدم و حـوا را بـر روي    وقتي  .خدا اتفاق افتاداز همان آغاز همه چيز مطابق فكر 

خواست كـه آدم و حـوا او را    خدا مي. يا خوبي را انتخاب كنند زمين آفريد، اجازه داد كه خودشان بدي
 .دوست داشته باشند و از او اطاعت كنند

 ،اي كه گنـاه كردنـد   آن لحظه. اطاعتي كردند ا در پيش گرفته و نسبت به خدا بيو حوا راه خود راما آدم 
كردنـد، از حـرف زدن بـا او خجالـت      آنها كه پيشتر هر روز بـا خـدا صـحبت مـي    . همه چيز تغيير كرد

مصـاحبت بـا هـم    از  ما خدا آدم و حوا را آفريده بود تاا. اين خود را از او پنهان كردندبنابر. كشيدند مي
او  ي اين زمين زيبايي كه آفريده بود، خوشحال باشـند و بعـدها در خانـة   خواست بر رو مي. لذت ببرند

  .، تغيير كردكه آدم و حوا گناه كردند اي ها در لحظههمة اين چيز. آسمان ساكن شونديعني 
وعـده داد  بنـابراين  . اطاعتي كنند و حوا بي باعث شده است كه آدم ،شيطان دانست كه دشمنش، خدا مي

: 3پيـدايش  . (گناه و شيطان غلبه خواهـد يافـت  او گفت كه پسرش بر . زمين بفرستد بهكه پسر خود را 
  .آورد ميبه ارمغان نظير خدا، حيات ابدي را براي همه  پسر بي) 15
  

 )70: 1لوقا . (كردند هاي خدا را اعالم مي انبيا وعده. 2

  
  .را نشان دهيد 2 صوير شمارةت

خـود را   او وعدة. ، تكرار كردكه پسرش را خواهد فرستادخدا بارها و بارها اين وعده 
  .نوشتند روي طومارها مي آن را انبيا ) 70: 1لوقا . (گفت به انبيا مي

و اسم او عجيب و مشـير و خـداي   « :نوشته است يكي از بزرگترين انبيا به نام اشعيا در مورد اين وعده
  ).6: 9اشعيا ( ».سرور سالمتي خوانده خواهد شدو  قدير و پدر سرمدي

نـام او را عمانوئيـل خواهـد    اينك باكره حامله شده، پسري خواهـد زاييـد و   «: نويسد چنين مياشعيا هم
  ) 14: 7اشعيا ( ».خواند

: 5ميكـاه  . (واهد آمدلحم به دنيا خ دهد كه پسرش در شهر بيت مي دا به نبي ديگري به نام ميكاه وعدهخ
2 (  
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آنهـا منتظـر و    .يدندشن ميخواندند و  ميرا آنها مردم . نوشتند ميهاي خدا را بر روي طومارها  وعده نبياا
ها عملي شده و پسر خدا متولد خواهد شد؟ صدها سال از زماني كـه   چه زماني وعده كه اميدوار بودند

هايش را عملي خواهـد   دهايمان داشتند كه خدا وعهنوز  بعضي. گذشت مي، ه بودخدا اولين وعده را داد
  .ديگر ايمان نداشتند اي عده. ساخت

  
 )38 -26: 1 لوقا. (اب شده بود تا مادر مسيح باشدمريم انتخ. 3

  
  .مادر آن كودكي باشد كه خدا وعده داده بود بود كه آرزو داشت جواني مريم زن يهودي

او چـه زمـاني   . دش پادشاه مي كه مطابق وعدة خدا،مريم خدا را بسيار دوست داشت و منتظر كسي بود 
  آمد؟ مي

  .را نشان دهيد 3 تصوير شمارة
خانـة   يروز ظـاهراً  اما. يمدان نمي ،استاتفاق افتاده  همه چيز را در مورد آنچهاگرچه 

مـريم ترسـيده بـود زيـرا     . با نور درخشـاني روشـن شـد    هكوچك مريم در شهر ناصر
ز سـوي خـدا   ا ه بـه نـام جبرئيـل كـه    اين فرشـت . ايستاده بودنوراني اي  مقابلش فرشته

و . اي مريم ترسان مباش زيرا كه نـزد خـدا نعمـت يافتـه اي    «: فرستاده شده بود گفت
او بـزرگ خواهـد   . اينك حامله شده پسري خواهي زاييد و او را عيسي خواهي ناميـد 

  ».به پسر حضرت اعلي مسمي شودو بود 
   »ام؟ ن ازدواج نكردهم ولي اين چگونه ممكن است«: رشته پرسيدمريم از ف

  ».چيز نزد خدا غير ممكن نمي باشد زيرا هيچ .با قدرت خداوند«: فرشته جواب داد
افتـد ولـي او بـه خـدا ايمـان       به چه معني است و چگونه اتفاق ميها دانست كه همة اين چيز نميمريم 
  .داشت

  ».مرا بر حسب سخن تو واقع شود. م اينك كنيز خداوند«: پس مريم جواب داد
ام كه مادر فرزنـدي   انتخاب شده آيا من واقعاً: ئيل از آنجا رفت مريم از خودش پرسيدپس از اينكه جبر

  .بله اين واقعيت داشت پيش وعده داده بود؟ كسي كه خدا خيلي وقت ،باشم كه پسر خداست
ـ   از ز. او خداوند خواهد بودولي پدر اين كودك چه كسي خواهد بود؟ پدر  اكنون مان آفـرينش زمـين ت

  .اش را عملي سازد زمان آن رسيده بود كه خدا وعده. بود كه اتفاق افتاده چيزي بود نتري اين عجيب
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  )25 -18: 1متي . (شد مكشوفولد مسيح براي يوسف ت .4
  

مـرد   ، چـون بگويـد  تصميم گرفت به يوسـف . گش را با كسي در ميان بگذاردخواست راز بزر مريم مي
توانسـت آن را درك   وقتي او از اين موضوع با خبر شـد، نمـي   .م ازدواج كنندقرار بود با ه خوبي بود و

  .نبايد با او ازدواج كند كرد با وجوديكه مريم را دوست دارد،  فكر مياو ) 25 -18: 1متي . (كند
  

  .را نشان دهيد 4 تصوير شمارة
 يوسـف از گـرفتن زن خـويش   اي « :خداوند در مقابل او ايسـتاد و گفـت   فرشتة يشب

، و او پسـري  القـدس اسـت   نچه در وي قرار گرفته است از روح، زيرا كه آمريم نترس
ويش را از گناهـانش  خواهد زاييد و نام او را عيسي خواهي نهاد، زيرا كه او امـت خـ  

   ».خواهد رهانيد
  .ف پيغام فرشته را به ياد داشتاما يوس. ، فرشته ناپديد شده بودوقتي يوسف بيدار شد

  .كه از او نگهداري كند خدا بود و يوسف اين افتخار را داشت اين كودك پسر
 يعني چه؟ .كرديوسف به اين سخنان فكر  ».انيداو امت خويش را از گناهانش خواهد ره«: ه گفتفرشت

  امت خود باشد؟ دهندة فرزند خدا و نجات تواند مي چطور اين كودك
تمـام جهـان   ست كه اين كـودك بـراي گنـاه    دان او نمي. فرشته را درك نكرده بود يوسف همة حرفهاي

  .مريم به خدا ايمان داشت ولي مانند .كرد  او اين چيزها را درك نمي. خواهد مرد
اي كه داده بود، پسرش را براي نجـات   آيا ايمان داريد كه خدا مطابق وعده آيا شما به خدا ايمان داريد؟

دهنـده   ان داريـد؟ و او را بـه عنـوان نجـات    ايمـ مسـيح   عيسـي  ،فرستاد؟ آيا به پسر خـدا  انسانها از گناه
ايمـان داريـد كـه او پسـر خداسـت ، از او بخواهيـد كـه         واقعاً ايد اما اگر اين كار را نكردهايد؟  پذيرفته

  .همين حاال اين كار را انجام دهيد. را ببخشد و او را به قلب و زندگيتان دعوت نماييد گناهانتان
  
  
  
  
  
  

 

:قابل توجه معلم  
در . دهنـده بپذيرنـد   دعا كنيد تا كساني كه اين درس را شنيدند، به عيسي مسيح خداوند ايمان آورده و او را به عنوان نجـات 

خواهند به مسيح  در آخر كتابچه پيشنهاداتي براي كساني كه مي. صورت امكان با كسي كه اين تصميم را گرفته صحبت كنيد
  .هنده ايمان آورند، وجود داردد به عنوان نجات

. تواند انجام دهـد  داند و هر كاري را مي در طول درس به شاگردان يادآوري كنيد كه خدا همه جا هست و همه چيزي را مي
  )37: 1لوقا ( ".زيرا نزد خدا هيچ امري محال نيست": گويد فرشتة خدا مي

 نباشد كه او حقيقت كالمش را در زندگي شـما و شـاگردانتا  . كنيد ها را خدمت مي شما با تعليم اين درس خداي غيرممكن
 .    آشكار گرداند
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  1تصوير شمارة :   1درس 
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  2تصوير شمارة :   1درس   



 9

  
  

  
  

  3تصوير شمارة :   1درس 
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  4تصوير شمارة :   1درس   



 11

  درس دوم
  تولد عيسيتولد عيسي

  7 -1: 2لوقا  :قسمت مورد مطالعه كالم

  .، پسر خداستمتولد شدمسيح كه از مريم باكره  عيسي :هدف درس
  .مسيح پسر خداوند است عيسي :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
  .تمايل داشته باشند كه اطمينان از نجات را تجربه كنند :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 

  .بپذيرند شان دهنده را به عنوان نجات خداوند عيسي :انجام دهندنچه شاگردان شما بايد آ
  ):جهت اطالع معلم و شاگردان(رئوس مطالب درسي 

  )2 -1: 2لوقا ( حكم جديد . 1
 )5 -3: 2لوقا ( لحم  سفر به بيت. 2

 )7 -6: 2لوقا (  مسافرخانة شلوغ. 3

 )7 -6: 2لوقا (تولد مسيح . 4

  
  :ظيآيه حف

تاده اسـت تـا بـه وي    و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اينكه خدا پسر يگانه خود را به جهان فرس
  ) 9: 4اول يوحنا . (زيست نماييم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:قابل توجه معلم  
نظيـر   عالي و بي ها واقعاً لذت برديد؟ تعلق به خداي غيرممكن "وعده خدا"رس اول از تدريس د

 يتصـور كنيـد وقتـ   . بخوانيد 7 -1: 2، قسمت مربوطه را در لوقا پيش از مطالعة درس دوم! است
را مطالعـه   4 -1: 2مزمـور  . خنديـد قيصر حكمش را صادر كرد، خدا در آسـمان بـه او    اغسطس
سـال قبـل از آن    700امـا  . لحـم برونـد   م و يوسف را مجبور كرد تا به بيـت مري ،امپراطور. نماييد
خشم انسـان خـدا   ") 2: 5ه ميكا. ( لحم بدنيا خواهد آمد نبي گفته بود كه پسر خدا در بيت ميكاي

  )10: 76مزمور ( ".گويد حمد مي را
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  درس
رئـيس جمهـور    ئيس، پادشاه، فرمانـدار و راو ممكن است . دارد حاكمي ، شهر و كشورهر روستا تقريباً
خيلي بـزرگ   امپراطوري رم در آن زمان. ه استلها پيش نيز اينگونه بودسا. استكه چنين امروزه . باشد

  .خواندند كم اين امپراطوري را امپراطور ميحا. و عظيم  بود
  

 )2 -1: 2لوقا ( حكم جديد . 1

 
  .را نشان دهيد 5 تصوير شمارة

كـرد   او قانون جديدي را مطالعه مـي . ودتخت سلطنتي خود نشسته بامپراطور قيصر بر 
 ،رين حاكم در كل امپراطوري رم بـود او كه قويت. خودش به تازگي صادر كرده بود كه

  !توانست آن را تغيير دهد حكم جديدي صادر كرده بود و هيچكس نمي
ـ   . كنند كه مردم در اين مورد چه فكري مي دانست او نمي راي بسـياري از  ايـن قـانون ب

  !صر مهم نبودبراي قي ولي .آورد مردم مشكالت زيادي را به بار مي
با . امپراطوري به گوش مردم برسانيد آن را در همة. قانون جديد من است اين«: به سربازانش گفت
  ».د، آنجا اسم نويسي كنرد و زني بايد به شهر خود رفتههر م! دقت گوش كنيد

 .ي بـراي دولـت رم بگيـرم   پـول بيشـتر   از مـردم  تـوانم  با اين اسمها مي"كه  كرد او با خود فكر مي
توانم مردهاي بيشتري را وادار كنم تا وارد ارتش شوند و به اين ترتيب ارتش بزرگتري  همچنين مي

  ".خواهم داشت و بزرگترين و قويترين امپراطور خواهم بود
   ».م كنيد و هر كسي بايد اطاعت كنداعال اين فرمان را به همه«: كند ميامپراطور باز هم گوشزد 

  
 )5 -3: 2ا لوق( لحم  سفر به بيت. 2

مردان و زنان براي اطاعت از فرمان امپراطـور  . امپراطوري اعالم كردند سرتاسرسربازان اين فرمان را در 
دسـتور   ، ج جواني به نام يوسف و مـريم زو ،امپراطوري رم از) جليل(در استان كوچكي . فتادندبه راه ا

بـه   .دشاه بدنيا آمـده بـود  د پاول پيش داوجايي كه هزاران سا ،لحم بودند آنها اهل بيت. جديد را شنيدند
ي ، مريم و يوسف سفربه خاطر اطاعت از فرمان پادشاه. د معروف بودولحم به شهر داو همين دليل بيت

كـه   رفتنـد  مي )در يهوديه(لحم  ه بيتب) در استان جليل( هآنها بايد از شهر ناصر .در پيش داشتند طوالني
  .بود) كيلومتر 128حدود (مايل  80حدود 
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مريم و يوسف . ندكرد ه بود و همه بايد از او اطاعت ميامپراطور بزرگ فرمان داد .رفتند؟ بله آيا بايد مي
  .برداشته و سفر خود را آغاز كردند آنها غذا و لباس مورد نياز را. فر آماده كردندخود را براي س

  
  .را نشان دهيد 6 شمارةتصوير 

خدا هاي بسياري گذشتند و  ي خطرناك و كوهيها در طول سفر، مريم و يوسف از جاده
، بـا  و زماني كه خواب بودند هنگام خدا حتي شب. كرد از آنها مراقبت و نگهداري مي

  .آنها بود
كـه خـدا از    همـان رازي   . باعث خوشحالي مريم و يوسف بود در طول راه يك چيز

هـاي   راه داشت كه با همـة بچـه  اي در  مريم بچه. ها در ميان گذاشته بودخود با آن ق فرشتةطري
 افتخـار   خدا بـود و يوسـف نيـز   پدر اين كودك  .جهان بود دهندة زيرا نجات ،فرق داشتديگر 

  .خداوند بود همة اينها نقشة. ودك و مادرش مريم مراقبت كندداشت كه از اين ك
رسيد كـه ايـن    يرسيدند؟ به نظر م لحم مي چه زماني به بيت. خسته شده بودنداما مريم و يوسف خيلي 

  .سفر پاياني ندارد
بايد جـايي    .ني استراحت كنيتوا بزودي مي! لحم آنجاست شهر بيت! آنجاست«: باالخره يوسف فرياد زد

  ».جاي آرامي كه به راحتي بخوابي ،آنجا استراحت كني بيابم كه تو شب را 
  

 )7 -6: 2لوقا ( شلوغ  فرخانةمسا. 3

  
  .نويسي آمده بودند ردم بسياري براي اسمم.شلوغ بود  لحم بسيار ولي بيت

  
  .را نشان دهيد 7 تصوير شمارة

مـريم سـاكت و    ».حتما بايد جايي در مسافرخانه پيـدا كـنم  «: يوسف با خود فكر كرد
  .منتظر بود تا يوسف جايي بيابد

ما از . ايد جايي باشدب اما«: يوسف گفت » ندارماتاقي «: گفت خانه به اوصاحب مسافر
. ي بـراي خـواب نيـاز دارد   او بـه جـاي  . خسـته اسـت  . به زنم نگاه كن. ايم مدهناصره آ

  ».به ما بدهاتاقي كنم  خواهش مي
   ».جايي ندارم. همة اتاقها پر شده. متأسفم ربسيا«
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   »وجود ندارد؟ براي كمك به ما كنيم؟ هيچ راهي بايد چهپس «: يوسف پرسيد
فكـر   .ي گوسفندان و قاطر استجاچون . آنجا بمانيد دتواني شما نمي ولي .تنها در طويله جا داريم«

  ».نكنم بخواهيد آنجا بمانيد
   ».كنيم ما آنجا را اجاره مي«: يوسف بالفاصله گفت

. ها سـاكت بودنـد   لحم تاريك و خانه بيتشب شده بود و شهر . پس يوسف و مريم به طويله رفتند
  .توانستند بخوابند يوسف و مريم نمي اما. بيده بودند، پسران و دختران خوامادران و پدران

. كردنـد  گلهـا و علفهـا رشـد مـي     ،درختـان  ،اش مطـابق نقشـه  . كرد  ميزمين نگاه  خدا از آسمان به
خورشـيد، مـاه، اقيانوسـها،    . درخشـيدند  ن، جايي كه او آنها را قرار داده بـود، مـي  ستارگان در آسما

ـ  ها ها، ماهي ها، رودخانه درياچه ور كـه خـدا دسـتور داده بـود عمـل      ات همـانط ، پرنـدگان و حيوان
  .كردند اطاعت مي نشاهمه از آفريدگار. كردند مي
 

 )7 -6: 2لوقا (تولد مسيح . 4

پسـر   زمين بيايـد  به شكل كودكي به ش، يعني پسر عزيزدهنده نجات ،نقشة خدا اين بود كه در آن شب
دا پسـرش را  خـ حـال   )9: 3، افسسيان  3: 1 يوحنا. (دزمين را آفري و همراه با او خدا از ازل با او بوده

بود كـه خـدا وعـده داده     شهريلحم  و بيت. دنيا بيايده زميني كه خودش آفريده بود ب فرستاده بود تا بر
  . بدنيا خواهد آمد بود، پسرش

  
  را نشان دهيد 8تصوير شمارة 

، لحـم  ر بيـت در شه اي طويلهدر بلكه  .مجلل بدنيا نيامد اي قصر يا خانه سر درخداي پ
  )2: 5ميكاه (  .همانطوري كه ميكاي نبي پيشگويي كرده بود

بـه  . ابهـت بـود  شكوه و بان كودك را ديد، بسيار بااي كه مريم براي اولين بار اي لحظه
دستها و صورت نرم او ! چقدر او را دوست داشت. آرامي او را در آغوش خود گرفت

  .ر خوابانداو فرزند عزيز خود را در آخو. را نوازش كرد
هيچگاه كسي مثل او بـدنيا نيامـده   . بسيار دوست داشتني بود. كرد يوسف با تعجب به پسر خدا نگاه مي

  . بود
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مريم و يوسـف نيـز   ! دانست مي وندخدا) 5 -1: 11،  6: 9،  7:14اشعيا . ( خدا به حقيقت پيوست وعدة
ة جهان بايد در مـورد ايـن معجـزة    هم. كرد زندگي مي يكودكبر روي زمين به صورت  خدا! دانستند مي

  . توانست انجام دهد خدا مياي كه فقط  عجيب بداند، معجزه
  . انگيزي به وقوع پيوسته بود نقشة خدا به طور شگفت. در طويله بخوبي اتفاق افتادهمه چيز 

زمين فرستاده بود تـا ميـان گناهكـاران     خداي پدر، پسرش را به! صورت گرفت ولي تغييري در آسمان
خدا مـا   !ود كه من و شما را دوست داشت؟ بلهچرا خدا اين كار را كرد؟ آيا به اين خاطر ب. كندزندگي 

اي  هديه براي ما او. و تنها پسرش را براي نجات ما از گناه بر روي زمين فرستاد داشترا بسيار دوست 
  !از سوي خداست

با ايمان آوردن بـه اينكـه   . و را بپذيريدمحبت ا سال، خدا منتظر است تا شما هدية 2000از  پس، امروز
پس همة گناهان شما آمرزيده  .تا در قلب شما زندگي كند مسيح پسر خداست، او را دعوت كنيد عيسي
  .خداوند عيسي مايل است تا شما را نجات دهد. خدا يعني حيات جاوداني را خواهيد يافت هدية ،شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:قابل توجه معلم  
، كمك كن تا حقيقت آسماني اي پدر":كنيد نين دعادر هنگام آماده كردن درس و زمان تدريس چ

بـه روشـني    هاي انجيـل را  كمكم كن با ايمان صحبت كنم و آيه. را روشن نمايمعظيم اين درس 
كمكم كـن تـا بـه    . پسر خداست د كه مسيح حقيقتاًشنوند، دريابن تا همة كساني كه مي. تعليم دهم

آنها از آمـرزش و آزادي از   باشد كه همة. د را بيابندكه چطور حيات جاوي مهمة شاگردانم بياموز
  ".گناهان لذت برند

  !    كند نيز براي شما دعا ميبياد آوريد كه عيسي خداوند 
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  1تصوير شمارة :   2درس 



 17

  
  
  
  
  

  2تصوير شمارة :   2درس 
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  3تصوير شمارة :   2درس   
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  4تصوير شمارة :   2درس 
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  سومدرس 
  كنندگان پادشاهكنندگان پادشاهمالقاتمالقات

   18 -1: 2و متي  20 -8: 2لوقا  :قسمت مورد مطالعه كالم
  .ستمازندگي در  ة بهترين جايگاهايستنشان دادن اين حقيقت كه پسر خدا ش :هدف درس 

   .جهان است ةدهند عيسي خداوند نجات :بدانند آنچه شاگردان شما بايد
   .او با ديگرانصحبت كردن راجع به و  به پذيرفتن مسيح يلتما :كننداحساس آنچه شاگردان شما بايد

 و .بياورنـد  ايمـان  مسيح خداونـد  به عيسي ندارند نجاتناني كه آ :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
   .با دوستانشان درباره عيسي نجات دهنده صحبت كنند دارند نجاتآناني كه 

  :)معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  )15 -8: 2لوقا ( كنند فرشتگان تولد عيسي را اعالم مي. 1
 )20 -16: 2لوقا (كنند  چوپانان عيسي را پرستش مي. 2

 )10 -1: 2متي ( مجوسيان به دنبال ستاره. 3

 ) 12 -11: 2متي (كنند  مجوسيان عيسي را پرستش مي. 4

  
   :آيه حفظي

تاده اسـت تـا بـه وي    يگانه خود را به جهان فرسو محبت خدا به ما ظاهر شده است به اينكه خدا پسر 
  .)9: 4اول يوحنا (زيست نماييم 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

:قابل توجه معلم  
 -1: 2متي  ، 20 -8: 2و لوقا  مراجعه كنيدبه كالم خداوند  لطفاً ،قبل از خواندن درس نوشته شده

ردن نيز براي فراهم ك چرا كه ما ،دعا مطالعه نماييد با و همراه اين آيات را با دقت.را بخوانيد  18
ايـن   .انـد  شـته دااي  مطالـب تـازه  برايمـان  و  ايـم  انـده ها را خواين درس چندين مرتبه ايـن بخشـ  

  .اي براي گفتن دارد كالم خداوند هميشه مطالب تازه .خداوند استانگيز كالم  خصوصيت شگفت
اب مقدس را با دقـت مطالعـه   هاي كتبراي تدريس اين درس چه بايد باشد؟ اين بخشهدف شما 

  .به كار ببريدرا در تدريس آن  و خواهيد توانست هدف خاصي تعريف كرده مطمئناً .نماييد
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  درس
آنان بـا دقـت    .كردند هاي خود پاسباني مي چوپانان از گله ،)در يهوديه(لحم  اي آرام نزديك بيت دامنه رب

ان در سياهي آسمان ستارگ .حيواني وحشي قرار نگيرند ةحملمورد  بودند كه گوسفندان خوابيده مراقب
ر آتـش خـود را   واي آرام چوپانان كـه در كنـا  نجچيزي جز  .همه چيز آرام بود و زدند شب چشمك مي

ا كـه اوضـاع   چـر  .ترديد چوپانـان غمگـين بودنـد    يب .رسيد كردند به گوش نمي گرم كرده و صحبت مي
كتب انبيا كه بارهـا   ةعدبسياري از مردم و .فرمانرواي آنها خدا را دوست نداشتو فلسطين خوب نبود 

حتي چوپانـان   .آمد اي كه مي دهنده اي درباره نجات وعده .ياد برده بودند از را تكرار شده بود نيزو بارها 
دهنـده و هـم    كسي كه هم نجـات  .خواهد آمد ،نيز در شگفت بودند كه چه زماني او كه وعده داده شده

 .انـد  انتظـار بـوده   ايـن  در نيز پدربزرگشانپدران و  .دندني انتظار كشيده بوالزماني طو هاآن .پادشاه است
  كشيدند؟ اما چقدر بايد انتظار مي ،چوپانان به خداوند ايمان داشتند

   
 )15 -8: 2لوقا ( كنند فرشتگان تولد عيسي را اعالم مي. 1

  
   .را نشان دهيد 9تصوير  

ا بـه خـاطر   پانـان چشمانشـان ر  چو .سـياهي ناپديـد شـد    شـده،  ناگهان آسمان روشن
ترسـيده   .زدنـد  به هم مي ،قابل آنان ظاهر شده بوداي كه م ي و درخشش فرشتهيروشنا

   .كردند پنهان مي نورچشمانشان را از بودند و 
عظيم به شما مـي دهـم كـه     يمترسيد زيرا اينك بشارت خوش«: فرشته به ايشان گفت

ات دهنـده اي كـه مسـيح    براي جميع قوم خواهد بود كه امروز بـراي شـما در شـهر داود نجـ    
و در آخـور   خداوند باشد متولد شد و عالمت براي شما اين است كه طفلي در قنداق پيچيـده 

  ».خوابيده خواهيد يافت
بـا شـادي    .عداد زيـادي از فرشـتگان ظـاهر شـدند    ت ،كنند س قبل از اينكه چوپانان حركت يا صحبتيپ

متي و در ميان مردم ين سالمز رن جالل و بيلي عليخداوند را در اع« :گفتند  خداوند را پرستش كرده مي
  ».ادرضامندي ب
ه شده بودنـد و سـپس   چوپانان به آسمان خالي خير ،ناپديد شدند باشكوه آنان پايان يافت ووقتي پيغام 

وند آيا اين موضوع ميتواند همان وعده خدا .كردند به نظر ميرسيدند به همديگر نگاه مي ددر حاليكه مرد
  ؟ه حقيقت پيوسته استباشد كه ب
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آنهـا   ةدهنـد  منجي جهـان و نجـات   همان ،لحم متولد شده شب در بيته آن آيا حقيقت داشت كودكي ك
  ؟باشد

اش صـحبت كردنـد را    اي كـه فرشـتگان دربـاره    معجـزه  لحم برويم و  بياييد به بيت "برويم" آنها گفتند
آنهـا بايـد ايـن كـودك      .لحم راهـي شـدند   ن خود را رها كردند و به سوي بيتچوپانان گوسفندا .ببينيم

  !دهنده بود ديدند كه همانا نجات انگيز را مي شگفت
   

  )20 - 16: 2لوقا (كنند  چوپانان عيسي را پرستش مي. 2
  

 .بلكـه طويلـه بـود    .اي محقر نيـز نبـود   حتي خانه ،آنجا قصر يا كاخ .باالخره مكان تولد عيسي را يافتند
 .دانسـتند  مـي  ،خوردند ميويله و آخور كه حيوانات كنار آن ايستاده و غذا ط ةچوپانان همه چيز را دربار

فقيـران نشـان دهـد    آمد؟ آيا به اين خاطر بود كه خداوند به  دهنده در طويله بدنيا مي اما چرا بايد نجات
  دارد؟ آنان را دوست 

  
   .را نشان دهيد 10تصوير  
 .كـرد را بـه داخـل راهنمـايي     اهـ آمـد گفتـه آن   وسف به چوپانان در آستانه در خـوش ي

سـپس او را كـه    .آرام و روي نوك انگشتانشان به آخور نزديك شدند ،كنندگان مالقات
او كه وعده داده شده از طرف  .اش صحبت كرده بودند مشاهده كردند فرشتگان درباره

د را اينجا بود تـا خـو   .گناه بود اما به دليل مهمي به روي زمين آمده بود او بي .خدا بود
 ،ارزشدانستند كه اين فرد خـاص و بـا   وپانان مياگر چ .نگاه داردپاك از گناه اين دنيا 

امـا اكنـون    .ريختنـد  مـي  كاشـ  ،خواهد مـرد  و رنج كشيده شانروزي به خاطر گناهان
بعد از ترك محـل آرامـي    .ديدند را با چشمان خود مي آنها او .چوپانان غمگين نبودند

دنـد اعـالم   دي كسي كه مي چوپانان اين خبر خوش را به هر ،پسر خدا خوابيده بودكه 
ما او را در آخوري در .منجي جهان متولد شده است او بر زمين آمده است « :كردند مي
  ».كشيديم  و همان كسي است كه انتظارش را ميا .لحم ديديم بيت

را بـه خـاطر    داختـه او و به تمجيد خداونـد پر  .چوپانان با خوشحالي به سوي گوسفندانشان باز گشتند
  .كردند دند شكرنيده بويي كه ديده و شچيزها ةهم
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  )10 -1: 2متي (مجوسيان به دنبال ستاره  . 3
  

  .را نشان دهيد 11تصوير 
انرواي روزي هـروديس فرمـ   .رفـت  زمين به خوبي پـيش نمـي  اما همه چيز در اين سر

 .انـد  ق به اورشـليم آمـده  سرزمين دور مشراي بيگانه از  هسرزمين فلسطين شنيد كه عد
در حاليكـه مشـغول    .شده بـود  متولد تازه آنان در جستجوي پادشاه جديدي بودند كه

خوردند كه تا بحال هرگز مشاهده نشـده   اي بر ارهتناگهان به س ،ندستارگان بود بررسي
كودكي كـه پادشـاه    .اين است كه كودكي متولد شده است ةد نشانيجد ةاين ستار .بود

   .خواهد شدن يهوديا
ايـن سـرزمين    سراسرمن پادشاه  .باشند چه جراتي دنبال پادشاه جديدي مي روديس با خود انديشيد باه

عيسي كجـا  « :هنه و كاتبان را جمع كرد و پرسيدساي كؤاو ر .تواند جاي مرا بگيرد هيچ كس نمي .هستم
  »شود متولد مي

يهوديان خواهد بود در  ةفرمانرواي همپادشاهي كه  ،ايم هاي ميكاه خوانده ما در پيشگويي« :ايشان گفتند
  ».شود لحم متولد مي بيت
خواسـت بـراي هميشـه تنهـا پادشـاه       پادشاه بود و مي ،او يعني هيروديس كبير .روديس مضطرب بوده

   .باشد
از  .براي مالقاتي محرمانه فراخواند سپس مجوسيان را .ساي كهنه را مرخص نمودؤروديس كاتبان و ره

 .اند و وانمود كرد كه به اين پادشاه تازه متولد شـده عالقمنـد اسـت    زماني ستاره را ديدهپرسيد چه آنان 
آنگاه نزد من بـاز گشـته بـه مـن خبـر       .لحم برويد و بدنبال آن طفل بگرديد به بيت«: به مجوسيان گفت

   ».دهيد تا من نيز بروم و او را بپرستم
 .همين كه اورشليم را ترك كردند سـتاره را ديدنـد   .وانه شدندلحم ر شناسان با عجله به سوي بيت ستاره

چرا كه فهميدنـد بـزودي   شدند بسيار خوشحال  .اي كه براي اولين بار در مشرق ديده بودند همان ستاره
 .اي از حركـت بـاز ايسـتاد    باالي خانهباالخره كرد و  ل آنها حركت ميبستاره مقا .پادشاه را خواهند ديد

ي در يكـي از خيابانهـاي باريـك    كوچك ةبه خان همراه اوبه  مريم و يوسف .خور نبودكودك ديگر در آ
انگيز فـرا   شگفت ةاما باالخره لحظ .ندكرد طيمسيري طوالني مجوسيان  .لحم نقل مكان كرده بودند بيت
  .ببينند ،بودند كردهاش را دنبال  كسي كه ستاره شدندموفق  باالخره .رسيد
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 )12 -11: 2متي (كنند  پرستش ميمجوسيان عيسي را . 4

  
  را نشان دهيد 12تصوير 

سرزمين خود يعني طال و كنـدر و   هداياي ،به محض اينكه وارد خانه شدندمجوسيان 
تعظيم كرده پيشاني  ،كودك را در آغوش مادرش مريم ديدندوقتي  .مر را عرضه كردند

ـ   مردان .بر خاك نهادند و پسر خدا را پرستش كردند و قـدرت   ،ثـروت  ةارشـرقي درب
آيـا   .كردنـد  مـي ند فكر ا هكه براي ديدنش آمد يفقط به كس .كردند حكمتشان فكر نمي

اسـت؟ در مقايسـه بـا     حكـيم دانستند كه او چقـدر ثروتمنـد و عظـيم و     ميوسيان جم
ـ  ياما هدايا را به كس .رسيدند كوچك به نظر مي هاهداياي آن ،عظمت او  ةدادند كه هدي

   .داده شده است تا كنون اي كه زرگترين هديهب .اي روي زمين بودخداوند به انسانه
بنابراين  .روديس در اورشليم باز نگردندبه مجوسيان هشدار داد كه نزد هب شب هنگام خداوند در خوا

   .از راهي ديگر به سرزمين خود باز گشتند ،خداونداز  آنها با اطاعت
 گـاهي  .بها را براي پسر خـدا آوردنـد  د كه آن هداياي گرانه فكري داشتندانيم كه مجوسيان چ نمي دقيقاً

بـه   اي كه غالبـاً  هديهيعني  ،ي كه طال هديه داده بودسشنا ناي خاصي دارند و ممكن است ستارههدايا مع
كاهنان كنـدر را در پرسـتش خداونـد بـه كـار       .دانست پادشاه مي عيسي را واقعاً ،شود پادشاهان داده مي

كـرده باشـد عيسـي     ممكـن اسـت فكـر    ،اسي كه كندر را به عنوان هديه تقديم نمودشن ستاره .بردند مي
براي  چيزي كه ، يعنيو كسي كه مر داده است .كرددعا خواهد  هكسي كه براي هم .خداوند كاهن است

ممكن است فكر كرده باشد كه او همان شخص وعده داده شـده از   ،شود اشخاص مرده استفاده مي بدن
   ).را بخوانيد 9 -2: 53و اشعيا  22مزمور (مرد كسي كه به خاطر گناهان ما خواهد  .تطرف خداوند اس

نـد كـه شـما يكـي از     ك دعا مي .كند عيسي خداوند براي شما دعا مي .است امروز كه صدها سال گذشته
ده با ايمان به اينكه پسر خدا به خاطر گناهان اين جهان جـان خـود را دا   .خداوند شويد ةاعضاي خانواد

خداونـد   ةخواهيـد توانسـت عضـوي از خـانواد     ،دعوت او براي اينكه منجي شما شودپذيرش است و 
بـدانيم   ممكن نيست .ان را به او بدهيدتزندگيتان يعني خود ةبهترين هدي توانيد با پذيرفتن او مي .باشيد

آوردن هديه بسيار  آنها براي .كردند در فكرشان چه گذشت كه چوپانان وقتي به چهرة پسر خدا نگاه مي
آيا شما امـروز يـا ايـن     .به ديگران درباره او بگويند كه رفتند .اما چقدر او را دوست داشتند .فقير بودند

  ايد؟ با كسي صحبت كرده اين منجي ةدربار هفته
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:قابل توجه معلم  
عيسـي خداونـد روزي بـه    : نيد اين تعليم را نيز اضافه كنيـد توا ند مياندار هستايم نتاناگر شاگردا

هم اكنون او منتظر دعوت شماست تا زنـدگي   .عنوان پادشاه بر تمامي جهان حكومت خواهد كرد
آيا هم اكنون اينكـار را   .حاكم زندگي شما خواهد بود كنيد،اگر او را دعوت  .شما را كنترل نمايد

  ؟دهيد انجام مي
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  1تصوير شمارة :   3درس 
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  2تصوير شمارة :   3درس 
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  3تصوير شمارة: 3درس  
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  4تصوير شمارة: 3درس
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  چهارمدرس 
  عيسي ازلي و ابديعيسي ازلي و ابدي

  
  3 – 1: 1، عبرانيان  19 – 15: 1، كولسيان  14 -1: 1حنا يو :قسمت مورد مطالعه كالم

  .هم انساني كامل و هم خدايي كامل است،نشان دادن اين حقيقت كه پسر خدا  :هدف درس
خود را بر زمين فرستاد  يگانة چقدر محبت خدا عظيم است كه پسر :بدانند آنچه شاگردان شما بايد

  .جان خود را فديه كند كه زندگي كرده و
  .، شايسته محبت عظيم او نيستندبه سبب گناه :احساس كنندآنچه شاگردان شما بايد 
ايمان بياورند كه عيسي مسيح پسر خدا است و او را به عنوان  :انجام دهندآنچه شاگردان شما بايد 
  .نجات دهنده خود بپذيرند

  ):معلم و شاگردان جهت اطالع( رئوس مطالب درسي

  ) 3:  1نا يوح.(عيسي مسيح خالق است - 1
 ) 21: 5و قرنتيان  29: 8يوحنا . (عيب است عيسي مسيح كامل و بي - 2

 ) 23: 1متي . (عيسي مسيح خدا با ما است - 3

  ) 19-  16:  3يوحنا . (عيسي مسيح نجات دهنده است - 4
  

  اند؟ را حفظ كرده 9: 4 يوحنا اول  آيا شاگردان شما
د را به جهان فرستاده است تا به وي زيست و محبت خدا به ما ظاهر شده است به اينكه پسر يگانه خو

  ) 9: 4اول يوحنا . ( نماييم
  .فهمند؟ اين درسها بايد  معني آن را به خوبي روشن كنند آنها آيه را به خوبي ميآيا  

  
  درس

اما مهمترين آنها تولد . اند ده است، كودكان زيادي  متولد شدهاز روزي كه خداوند آدم و حوا را آفري
مهم بود كه فرشتگان از  آنقدراو . كه مدتها پيش در بيت لحم به دنيا آمد. خداوند استعيسي مسيح 

 .به چوپانان گفتنداي  نان خبر شگفت انگيزي را در دامن تپهآ. آسمان آمدند تا تولد او را اعالم نمايند
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ور براي اي خاص در آسمان ظاهر شد تا مجوسيان را از راهي د اين كودك بسيار مهم بود كه ستاره
  .پرستش او هدايت كند

مهم است؟ چرا انبيا در عهد عتيق، صدها سال قبل از تولدش دربارة آمدن او  چرا عيسي خداوند بسيار
ستيدند؟ چرا مجوسيان چرا فرشتگان او را تمجيد كردند؟ چرا چوپانان او را پراند؟  صحبت كرده
  بهايي برايش آوردند؟هداياي گران

حتي قبل از  كرد او با پدرش در آسمان زندگي مي. تساو پسر خداچرا كه عيسي خداوند مهم است 
قبل از اينكه . اي وجود داشته باشد قبل از اينكه ستاره .لحم وجود داشته باشد اينكه شهري به اسم بيت

پسر خدا ) . را بخوانيد 5:  17يوحنا .( ند و قبل از اينكه زمين بوجود آيدماه و خورشيد در آسمان باش
عيسي خداوند هيچ شروعي نداشت و . به اين معني كه نه شروعي دارد و نه پاياني. زلي و ابدي استا

  .عيسي هميشه بوده است و هميشه خواهد بود. هيچ پاياني نخواهد داشت
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

:قابل توجه معلم  
  :بايد به خاطر سپرده شوندشش حقيقت مهم وجود دارد كه براي تدريس اين درس 

  .عيسي خداوند، پسر خدا است - 1
  .قادر به انجام هر كاري استعيسي خداوند خالق،  - 2

 .داند عيسي خداوند، همه چيز را مي - 3

 .عيسي خداوند، كامل و بي نقص است - 4

 .عيسي خداوند، به خاطر گناه جهان جان خود را فديه نمود - 5

 .عيسي خداوند ، خداي پسر است - 6
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او ازلي و . لحم، وجود داشته است كه عيسي قبل از تولدش در بيت ن خود توضيح دهيدبراي شاگردا
زمانيكه عيسي بر روي . مقايسه كنيد 58: 8را بخوانيد و با يوحنا  2: 5، ميكاه  6: 9اشعيا ( .ابدي است

را پسر   ه او خودشوقتي ك ) 30:  10،  18: 5يوحنا ( .زمين بود، اشاره كرد كه با خداي پدر يكي است
همچنين . كند د را با پدر يكي معرفي ميكامالً مشخص بود كه او خو) 36:  10يوحنا (خدا معرفي كرد 

و  1: 1براي مثال يوحنا (اند  مورد برابري او با خدا صحبت كردهاند در  كساني كه عهدجديد را نوشته
  ).13: 2، تيطس  6: 2، فيليپيان  5 :9و روميان  20:28

او قدرت . د انجام دهدتوان ت كه فقط خدا ميابراز نمود كه قادر به انجام كارهايي اس خود عيسي نيز
او وعده كرد  ).27: 5يوحنا (داوري به دست او سپرده شده است  ).12 - 1: 2مرقس (بخشش گناه دارد 

  ).25: 5 يوحنا( خيزاند و اعالم نمود كه مردگان را بر ميا. )26: 15يوحنا ( فرستد القدس را مي كه روح
 او همه چيز را آفريده است: اند خداوند به وسيله عيسي انجام شده واضح است كه كارهاي خاص

، او داور همه ) 3: 1، عبرانيان 17:  1كولسيان (، همه چيز در او قيام دارد )16: 1، كولسيان  3: 1يوحنا (
  ).   31:  17اعمال ( است 

 در دست تمامي قدرت او گفت كه : از آن خداست فقط هايي است كهعيسي خداوند داراي ويژگي
او )  48: 1و يوحنا  8: 2مرقس ( ، همه حكمت از آن او است )8: 1و مكاشفه  18:  28متي (وست ا

،  33: 14متي (پرستند  او را مي فرشتگان و انسانها) 20:  28،  20:  18متي ( همه جا حاضر است
  ).6:  1، عبرانيان  10: 2فيليپيان 
، دوم  19: 28متي (شود و هر سه برابرند  القدس بيان مي ي پدر و خداي روحپسر همراه با خدا خداي

متي (، خداوند ) 8: 1عبرانيان (خدا  :شود همچنين عيسي با نامهاي خداوند خوانده مي) 14: 13قرنتيان 
  ).16: 19مكاشفه (االرباب  ، پادشاه پادشاهان و رب) 45 -43:  22

او مثل همه انسانهاست اما با تفاوتي . يي كامل و در عين حال انساني كامل استعيسي خداوند خدا
  .اوست گناهي بيبسيار مهم كه همانا 

: 7اشعيا ( اي متولد شد او از باكره. در جسم بر زمين آمد، ولي ر چه عيسي هميشه با خداي پدر بوداگ
  ). 35: 1لوقا ( اوندسا و به وسيله روح  مقدس خدآبه شكلي معجزه ) 23: 1، متي 14
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  ) 16: 1كولسيان  و 3: 1يوحنا .(عيسي مسيح خالق است -1
  

  .را نشان دهيد 13تصوير 
تها مد. فريندĤو همه چيز بي قادر به انجام هر كاري است، پسر خدا است، او يسيچون ع

همه  .اند خورشيد را آفريده در آسمان نهادهاو و پدرش  .دنيا آمده لحم ب پيش او در بيت
زمين،  )3: 1يوحنا( ويدگ همانطور كه كالم خداوند مي .چيز به وسيله او آفريده شد

 .همه به وسيله او آفريده شدند ،و زن مرد ،، حيواناتهاماهي ،درختان، علف، پرندگان
 )10: 1، عبرانيان  16: 1كولسيان  .(خالق و آفريننده همه چيز است ،عيسي مسيح خداوند

 

  : عيسي خداوند به زمين آمد تا
  ) 18: 1يوحنا ( خداوند را براي ما ظاهر نمايد

  )  21: 2اول پطرس . ( اي باشد براي ما نمونه
  ) 10 – 1: 10عبرانيان (براي گناه، قرباني فراهم نمايد 

  ) 8: 3اول يوحنا . ( اعمال ابليس را باطل نمايد
  )2-1:  5عبرانيان . (رحيم باشد اي امين و رييس كهنهتا بتواند  براي ما 

. ود خواهد نشسته است پسري براي هميشه بر تخت دااي را كامل كند كه گفت وعده
  ) 33 – 31: 1لوقا (

، پس عيسي خداوند مجبور بود كه جسم بپوشد و بر زمين ميرد چون فقط يك انسان مي
او همچون يك انسان بر روي زمين زندگي از آن جهت كه  .بيايد تا قادر به مردن باشد

  .يدكرد، قادر است ما را درك كرده، شفاعت نما
  : نكته مهم 

اين دو ) 21: 5و دوم قرنتيان  15: 4انيان عبر( .عيسي خدايي كامل و انساني كامل است
اند يعني در عيسي مسيح  در يك شخص به هم پيوسته) و انسانيعني خدا (طبيعت او 

  .خداوند
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ا او نه تنه !وقتي كه او آسمان را ترك كرد و بر زمين آمد، به راستي كه كودكي خاص بود
او ). 30: 16يوحنا ( .داند نيز مي قادر است هر كاري را انجام دهد، بلكه همه چيز را

او همه چيز را درباره  )4: 9متي ( .دهيد كنيد و چه كاري انجام مي داند شما چه فكر مي مي
  .داند شما مي

  )21: 5و دوم قرنتيان 29:  8يوحنا .( عيسي مسيح كامل و بي عيب است -2
عيب  اند، كامل و بيد زلي خدا  كه قادر به انجام هركاري است و همه چيز را ميپسر ابدي و ا

او هرگز . او كاري نخواهد كرد كه اشتباه باشد .)29:  8يوحنا .( او هرگز گناه نكرده است .است
  ).21:  5دوم قرنتيان ( .زند و عمل بدي از او سرنمي آورد سخنان شرير بر زبان نمي. ي نداردفكر بد

توانست در  ايمانداري هم نبود باز هم او مي اگر هيچ. توانست در آسمان نزد پدر باشد ميي عيس
  .آسمان نزد پدر زندگي نمايد

  
   

  .را نشان دهيد 14تصوير 
كه خداوند به اين خاطر  تواند به آسمان برود؟ دانيد چرا هيچ يك از ما نمي آيا مي

همه چيز در آسمان  .آسمان او گناه باشدتواند اجازه دهد در  كامالً نيكو است و نمي
سياهي  اما همه مردم قلبهايي پر از گناه و .مكان نور است آسمان .عالي و زيباست

يوحنا .( مال آنان شرير استچرا كه اع .و سياهي را بيش از نور دوست دارند. دارند
مانع تابش نور  ،گناهي كه در قلب آنان است همچون ديواري سنگي ).19: 3

  .شود انگيز خداوند مي فتشگ
عيسي تنها كسي . به جز عيسي خداوند .اند، گناهكارند از زمان آدم وحوا متولد شده همه كساني كه

تواند گناهان ما را از ما دور  تنها كسي كه مي .است كه شايستگي زندگي در آسمان را دارا است
  .و به همين خاطر نيز بر زمين آمده است .كند

دو انسان نخستين  .خاطر انتخابش در اطاعت از خدا از همه انسانها متفاوت است عيسي خداوند به
خدا  .اطاعتي از خداوند گناه است بي .اطاعتي از خدا را انتخاب نمودند بي ،يعني آدم وحوا

بلكه مثل آدم و حوا  .اما ما خود قادر به چنين كاري نيستيم .خواهد از او اطاعت كنيم مي
  .ايم اطر گناهانمان از خدا جدا شدهه خگناهكاريم و ب
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 ) 23: 1متي .(عيسي مسيح خدا با ما است -3

 او وعده داد كه كسي را خواهد .دوست دارد من و شما را نيز. حوا را دوست داشتاما خدا آدم و 
كسي كه فرشته نبوده بلكه انسان است  )15: 3پيدايش ( .آنها و ما را از گناه نجات بخشد فرستاد تا

 .كند فرق مي هر كودكي كه تا به حال متولد شده است باو ادري انساني به دنيا آمده است ز مو ا
گويند كه خود خدا   ها مي تكرار كرده است اما بعضي از وعدهاگر چه خداوند سالها اين وعده را 

: 1تي همانطور كه در م .يل يعني خدا با ما استئكه نام او عمانو 14: 7اشعيا . (بر زمين خواهد آمد
آيد  شود كسي كه مي اما چطور مي). نگاه كنيدنيز  10:  40و  9: 25به اشعيا . شود نيز ديده مي 23

  ها بر روي زمين متولد شود؟ تواند همچون ديگر بچه آيا خدا مي ؟باشد و هم خداهم انسان 
اي يد خدآ شده بود، كسي كه بر روي زمين مي تصميم گرفته ،مدتها پيش كه جهان شكل گرفت

او  .اما تفاوتي وجود دارد. او همچون نوزادي آمد و مثل كودك و انساني رشد نمود. پسر است
و به خاطر كامل بودنش قادر شد گناه ديگران را بر خود بگيرد، گناه همه عيب است  كامل و بي
  !جهان را

  
  .را نشان دهيد 15تصوير 

ز خود شگفت انگي ةاو خان د؟آمدن پسر خدا بر زمين و انسان شدن او به چه بهايي بو
ه جاي زندگي با پدرش با انسانهاي گناهكار آمد تا ب. در آسمان زيبا را ترك كرد

اما  .اي بر زمين بيايد توانست همچون فرشته او مي). 8 – 5: 2فيليپيان ( زندگي كند
ارد اما او و. يايد و در مكاني شاهانه ساكن شودتوانست ب او مي .پناه آمد مثل كودكي بي

خداي پسر به ميل  !چقدر به خاطر ما از خود گذشته است واقعاً. خانه يك نجار شد
او به خاطر من  .تا به خاطر گناهان همه جهان زندگي كرده و بميرد خود بر زمين آمد

وقتي . هيچ محبتي باالتر از محبت عيسي مسيح نسبت به ما وجود ندارد .و تو آمد
او خدا بود و در  .خدا بودن او متوقف نشده بود ،دخداي پسر جسم پوشيد و انسان ش

، را فراموش نكنيد كه عيسي خداوند هرگز اين حقيقت .كرد زندگي ميجسم انسان 
  . خدا با ما است
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  )19 – 16: 3يوحنا .(عيسي مسيح نجات دهنده است -4
  .را نشان دهيد 16تصوير 

خداي پسر روزي بر روي صليب  ،همان طور كه قبل از آفرينش زمين در نظر گرفته شده بود
كجا  راو همه مردم را در ه !كيفر گناهان همه جهان را بر خود گرفت گناه بود، او كه بي .مرد
دانست كه  همچنين مي .دانست كه آنها سياهي را بر نور او ترجيح خواهند داد او مي. شناسد مي

هيچ كس در هيچ كجا از  خواست و  نمينتيجه اين انتخاب جدايي هميشگي از خداوند است 
 او به خاطر تو و .بنابراين او كه كامل بود به جاي همه ما بر روي صليب مرد. خدا جدا شود

هر كسي از ما  .باشيم ون مهم نيست كه چقدر فقير يا حقيراكن .من جان خود را فدا كرد
او همين  .د بخشيداو ما را پذيرفته و گناهانمان را خواه .تواند به سوي عيسي خداوند بيايد مي

اگر ايمان داشته باشيد كه او پسر خدا است  .آلود شما است حاال منتظر پاك كردن قلبهاي گناه
ا ايمان داريد؟ آيا از آي .شما را بر روي صليب پرداخته است، چنين خواهد شد و كيفر گناهان

  ايد؟ خود پذيرفتهبه عنوان نجات دهنده آيا او را  ايد كه گناهان شما را ببخشد؟ او خواسته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ... معلم گرامي دعاي شما مي تواند چنين باشد
اي پدر آسماني كمك كن تا نشان دهم كه عيسي خداوند انساني كامل و در عين حال خدايي 

در فرستادن پسر خود  باشد كه در اين درس هر يك از بچه ها محبت عظيم تو را .كامل است
ما احساس نماييم كه چقدر در برابر و هر يك از . اي براي گناهانشان درك كند همچون كفاره

كنم كه افراد گروه ما عيسي را  دعا مي .محبت و هديه تو كه عيسي خداوند است نا اليق هستيم
  .آمين. شايسته كنو مرا معلمي . چون نجات دهنده شخصي خود از گناهانشان بپذيرند
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