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درس 1

موسی به دنیا می آید
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

خروج 01 :2 -1 :1

آیه حفظی
".او برای شما فکر می کند

اول پطرس  " 7 :5و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید ،زیرا که

بچه نجات یافته به مراقبت خدا در زندگی اش اعتماد می کند و هر
هدف تعلیم
.گاه مشکالت می آیند ،اول پطرس  7 :5را به یاد می آورد
.تعلیم اصلی
.تاکید برای نجات نیافتگان
CMکمک های تصویری

به خدا اعتماد کن تا از تو مراقبت کند
وقتی به عیسی اعتماد کنی ،خدا تو را از گناه نجات می دهد
تصاویر  6 – 1 -1یا تصاویر 1-33،31

خطوط اصلی درس
مقدمه
آیا تا به حال احساس کرده اید که کسی به شما اهمیت نمی دهد؟
پیشرفت وقایع
) الف -تعداد اسرائیلی ها در مصر بسیار زیاد شد7 -1 :1 ( .
) ب -فرعون اسرائیلی ها را به بردگی کشید تا خطر تهدید از سوی آنها را خنثی کند41 -8 :1 ( .
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)پ-فرعون به قابله های عبرانی دستور داد تا نوزادان پسر عبرانی را بکشند61 -51 :1 ( .
) ت -قابله ها از ترس خدا اجازه دادند تا نوزادان زنده بمانند12 -71 :1 ( .
) ث -فرعون دستور داد تا نوزادان پسر درون رودخانه ی نیل غرق شوند22 :1 ( .
.ج -یوکابد،که یک زن عبرانی بود پسری به دنیا آورد و او را به مدت سه ماه پنهان کرد
) ( 2 -1 :2
چ -یو کابد نوزادش را درون یک سبد گذاشت و سبد را در رودخانه نیل قرار داد .خواهر نوزاد ،یعنی
) مریم ،بچه را تماشا کرد تا ببیند چه اتفاقی برای او می افتد4 -3 :2 ( .
) ح -دختر فرعون نوزاد را یافت و دلش برای او سوخت6 -5 :2 ( .
) خ -به پیشنهاد مریم ،دختر فرعون اجازه داد تا یوکابد از بچه خودش پرستاری کند9 -7 :2 ( .
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نقطه اوج داستان
!خدا به نحو شگفت انگیزی از مادر نوزاد ،یعنی یوکابد و نوزاد مراقبت کرد

-3

-4
نتیجه
یوکابد پسرش را به قصر برگرداند تا توسط دختر فرعون بزرگ شود .دختر فرعون پسر را موسی یعنی "
) او را از آب کشیدم " نام نهاد01 :2 ( .
 ):تقال ( بچه نجات یافته
) خدا از تو مراقبت می کند ( .اول پطرس 7 :5
 ):دعوت ( بچه نجات نیافته
) وقتی که به عیسی توکل نمایی ،خدا تو را از گناه نجات می دهد ( .یوحنا61 :3
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تعلیم آیه حفظی
آیه حفظی :اول پطرس 7 :5
وتمام اندیشه های خود را به وی واگذارید ،زیرا که او برای شما فکر "
" .می کند
:مقدمه
آیا تا به حال نگران شده اید؟ چند چیزی که درباره آنها نگران هستید را
) .بگویید؟ ( اجازه دهید پاسخ داده شود
کتاب مقدس می گوید اگر شما به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان
.اعتماد کرده اید  ،نباید نگران چیزی باشید
کتاب مقدس تان را با این توضیح که آن کالم خداست نشان دهید .آیه (
را از روی کتاب مقدس تان بخوانید و توضیح دهید چطور آن را یافته
) .اید.اجازه دهید بچه ها به همراه شما آیه را از روی آیه نمایشی بخوانند
:توضیح
وتمام اندیشه خود را به وی واگذارید" -یعنی درباره مشکالت و "
چیزهایی که شما را نگران می کند ،با خدا صحبت کنید .شما می توانید
.این چیزها را کامالً به او وا گذارید و نگران نباشید
زیرا که او برای شما فکر می کند" -خدا شما را دوست دارد و به "
آنچه برای شما اتفاق می افتد اهمیت می دهد .او قدرت دارد تا در تمامی
.مشکالت تان از شما مراقبت کند

آیه حفظی پیش دبستانی ها
اول پطرس 7 :5را در طول این سری از
دروس تدریس کنید .برای مقدمه درس
درباره این موضوع بحث کنید که چه
چیزی بچه های پیش دبستانی را مضطرب
یا ترسان می سازد .به انها کمک کنید
که بفهمند نیازی به مضطرب شدن یا
ترسیدن ندارند .آنها می توانند شاد باشند،
زیرا عیسی آتها را دوست دارد و از آنها
.مراقبت می کند

آماده باشید مثال هایی بزنید که
برای بچه های کالس تان قابل لمس
و درک باشد .نگرانی درباره ی
نمرات درسی ،درست کردن تیم
ورزشی ) ،دوست شدن با دیگران (
صداهایی که در تاریکی می شنوند ،
 .و غیره

:کاربرد
نجات نیافتگان :آیا تا به حال به عیسی اعتماد کرده اید تا شما را از گناه
نجات دهد؟ اگر نه ،او می خواهد که امروز این کار را انجام دهید .خدا
.وعده می دهد گناهان تان را ببخشد و همیشه از شما مراقبت کند
نجات یافتگان :اگر قبال به عیسی اعتماد کرده اید تا شما را نجات دهد،
می توانید درباره چیزهایی که موجب ناراحتی و نگرانی شما می شود ،به
او بگویید .شما می توانید به او اعتماد کنید تا اوبه بهترین روشی که خود
.می داند از شما مراقبت کند و مشکالت تان را حل کند
:تکرار
اجازه دهید کسانی که جوراب پوشیده اند بایستند و آیه را بگویند( ....
....کسانی که صبحانه خوردند
کسانی که فوتبال را دوست دارند .....و غیره( .اجازه دهید تا بازی از
یک مقوله به مقوله دیگر ادامه یابد ،اما مطمئن شوید که بچه ها هر بار
) .آیه را تکرار می کنند

تکرار برای پیش دبستانی ها
"این رنگی ها بایستند "
از بچه هایی که لباس به رنگ خاصی
پوشیده اند بخواهید که بایستند و آیه را
تکرار کنند .رنگ های متفاوتی را
انتخاب کنید تا هر یک از بچه ها
فرصت های متعددی بیابند که آیه را
.تکرار نماید
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مقدمه برای پیش دبستانی ها
چه کسی در خانه از شما مراقبت می کند؟
( مامان  ،بابا ،یا  ) ...پدرو مادر شما با
مراقبت کردن از شما به شما محبت می
کنند .اما کسی وجود دارد که همیشه از شما
.مراقبت می کند و او خداست

در این درس از کلمات اسرائیلی ها و
عبرانیان به جای همدیگر استفاه کنید .
برای بچه های پیش دبستانی تنها از یک
کلمه استفاده کنید تا باعث سر در گمی آنها
.نگردد
اجازه دهید که بچه ها مصر و کنعان را
بر روی نقشه مشخص کنند .همچنین می
توانید کوشان ،منطقه ای که اسرائیلی ها
در انجا مستقر شدند را مشخص نمایید .بچه
.ها از مطالعه نقشه لذت می برند
تصویر 1 -1
اجازه دهید که بچه های پیش دبستانی کلمه
.فرعون را با شما تکرار کنند

احتماال خشت ها دست ساز بودند و در
ساختن آنها از خاک و کاه استفاده می شد.
بچه ها ی پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که خشت ( آجر) می سازند .اگر
زمان اجازه می دهد ،می توانید خاک تهیه
کنید تا آنها استفاده کنند یا این که بلوکهای
سنگی تهیه نمایید تا بچه ها با انها ساختمان
.بسازند

به بچه ها ی پیش دبستانی بگویید که به
قابله ها گفته شده بود که نگذارند نوزادان
.پسر به دنیا بیایند
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درس
مقدمه

آیا تا به حال چنین احساسی داشته اید که کسی به شما اهمیت نمی دهد؟
وقتی مشکالت می آیند ،شاید احساس کنید که کامال تنها هستید .اما
همیشه کسی وجود دارد که به شما اهمیت بدهد و آن شخص خدا است .ما
می خواهیم در هفته های آینده درباره مراقبت عجیب خدا از فرزندانش
یاد بگیریم .امروزمی خواهیم که درباره یک خانواده اسرائیلی که سال ها
.قبل در مصر زندگی می کردند ،صحبت کنیم
این خانواده واقعا نیاز داشت که به مراقبت خدا از آنها اعتماد کنند -نوزاد
.جدید آنها در خطر بود

پیشرفت وقایع

در حدود  400سال پیش از زمان داستان اسرائیلی ها ،که عبرانیان نیز
خوانده می شدند ،می باید کنعان را به خاطر قحطی ( کمبود غذا )
ترک می کردند  .آنها برای یافتن غذا به مصر رفتند و برای چند صد
سال در آنجا اقامت کردند .نوزادان زیادی در خانواده های اسرائیل به
دنیا آمدند تا وقتی که در حدود  2میلیون اسرائیلی در مصر وجود داشت!
) .را نصب کنید  (CMتصویر  1-1را ببینید .تصویر فرعون-33 ،
)تصویر  1 -1از کتاب تصاویر
پادشاه ،یعنی کسی که فرعون خوانده می شد ،نگران بود ،به زودی تعداد
!اسرائیلی ها از مصریان بیشتر می شد
او می ترسید که مبادا اسرائیلی ها به دشمنان مصر بپیوندند و بر علیه
آنها بجنگند .فرعون دستور داد که اسرائیلی ها به عنوان برده ( کارگران
بدون حقوق ) کار کنند ،تا آنها را تحت کنترل در آورد .آنها روزها یکی
پس از دیگری در زیر آفتاب سوزان کار می کردند و برای عمارت
های فرعون خشت درست می کردند .اما به رغم کار سخت  ،تعداد
شان بیشتر و بیشتر می شد .بعد فرعون دستور داد تا قابله های عبرانی
( پرستارانی که به زنان اسرائیلی کمک می کردند تا نوزادشان را به
دنیا بیاورند).هر نوزاد پسری را که به دنیا می آمد بکشند! چنین نقشه
شرورانه ای ،تنها می توانست توسط مردی با دلی بسیار گناهکار کشیده
.شود
آیا می دانستید که شما نیز با یک دل گناهکار به دنیا آمدید؟ کتاب مقدس
می گوید " :دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است،کیست
) که بداند؟" ( ارمیا 9 :71
شاید دل تان شما را بفریبد ( گول بزند ) که فکر کنید شخص خوبی
هستید ،اما شما نیز مانند هر کس دیگر در دنیا گناهکار هستید .گناه هر
چیزی است که شما می گویید ،فکر می کنید یا انجام می دهید که شریعت
.خدا را می شکند

وقتی که دروغ می گویید ،از والدین تان سرپیچی می کنید ،یا به دیگران
حرف های آزار دهنده می گویید یا باعث رنجش آنها می شوید ،در حقیقت
گناه می کنید .گناه  ،شما را از خدا جدا می سازد .چون خدا مقدس است و
نمی تواند هیچ نوع گناهی را بپذیرد ،اگر راهی برای آمرزش گناها نتان
فراهم نمی ساخت برای همیشه از او جدا می شدید .خدا شما را آفرید و به
!رغم گناه تان شما را بسیار دوست دارد
او در نقشه عالی اش ،پسر خود  ،یعنی عیسی خداوند را مانند نوزادی
به این جهان فرستاد .وقتی که عیسی بزرگ شد توسط مردان شریر به
.صلیبی میخکوب شد تا بمیرد
عیسی هرگز کار اشتباهی انجام نداد ،پس چرا چنین چیزی برای او اتفاق
افتاد؟
کتاب مقدس تعلیم می دهد که او با میل خود رنج کشید ،خونش ریخته شد
و بر روی صلیب مرد تا گناهان شما بخشیده شود .خدا او را به جای شما
.مجازات کرد
کتاب مقدس می گوید " :زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر
یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد ،هالک نگردد بلکه حیات
جاودانی یابد" .یوحنا 61 :3
سه روزبعد از این که عیسی مرد ،و دفن شد دوباره زنده شد .چقدر
عالی است که به رغم گناه آلود بودن دل تان ،خدا راهی مهیا ساخت تا
.شما بتوانید بخشیده شوید
دل گناه آلود فرعون باعث شد تا او یک نقشه شریرانه طرح کند .اما
کتاب مقدس می گوید که قابله ها از خدا ترسیدند و از کشتن نوزادان
اسرائیلی خود داری کردند .فرعون که در عمل کردن نقشه اش مصمم
.بود ،قانون بی رحمانه ای صادر کرد
قانون جدید می گفت  " :هر نوزاد پسری که در خانواده اسرائیلی ها متولد
" .شود ،باید به درون رود خانه نیل انداخته شود تا غرق شود
تصویر  2 -1را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر یوکابد ،عمرام ( ،
) .را نصب کنید  -CMهارون و مریم1-4،
در بین این خانواده ها مردی به نام عمرام و همسرش یوکابد ،وجود
داشت .آنها پسری سه ساله به نام هارون و دختر نوجوانی به نام مریم
داشتند .به زودی یوکابد نوزاد دیگری به دنیا می آورد .آنها می باید از
 .خود می پرسیده بودند که ،آیا نوزاد آنها پسر خواهد بود یا دختر؟
را در آغوش یوکابد CM،تصویر  3 -1را ببینید .نصویر پسر بچه( -5 ،
) .نصب کنید
باالخره زمان تولد نوزاد فرا رسید .نوزاد پسر بود! احتماال آنها با آگاهی
به این موضوع که نوزاد در خطر است صدای گریه اش را ساکت
کردند . ،کتاب مقدس می گوید آنها از قانون پادشاه نمی ترسیدند .آنها می
دانستند که خدا این نوزاد را دوست دارد .آنها می بایست به خدا اعتماد
.می کردند تا حتی در این موقعیت دشوار نیزاز نوزاد مراقبت کند

از انجا که این درس بر رشد مسیحی
متمرکز شده است ،پیغام نجات آن خالصه
شده است .می توانید در ساعت دیگری از
.کالس بر معرفی انجیل تاکید نمایید

شاید قابله ها در رفتن به خانه ی زنان
عبرانی تاخیر می کردند و بدین ترتیب به
آنها فرصت می دادند تا نوزادان شان را
پنهان کنند .سرپیچی آنها از قوانین مملکتی
.جان بسیاری از نوزادان را نجات داد
این رویه خشونت بار به مصریان قدرت
.بیشتری داد تا نوزادان عبرانی را بکشند
تصویر 2 -1
عمرام
یوکابد
هارون
مریم
اجازه دهید بچه ها اسامی را به همراه شما
.بگویند
بچه ها ی پیش دبستانی می توانند بگویند "
شش" و وانود کنند که نوزاد را در آغوش
.شان تکان می دهدند تا بخوابد
عبرانیان 32 :11
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کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه های نجات
یافته را نشان دهید :خدا از شما مراقبت
خواهد کرد .اجازه دهید که بچه های پیش
دبستانی اول پطرس 7 :5را با هم تکرار
.کنند

از مثال هایی استفاده کنید که کالس تان می
تواند آنها را درک نماید .برای بچه ها ی
پیش دبستانی درباره مراقبت خدا در زمانی
که بیمار هستند یا از والدین شان دور می
.باشند ،بحث کنید

تقویمی را نشان دهید و اجازه دهید بچه ها
.سه ماه را بشمارند
تصویر 3 -1
از نی پاپیروس برای ساختن کاغذ ،وسایل
موسیقی یا سبدهای محکم بافته شده استفاده
می شد .بچه های پیش دبستانی می توانند
وانمود کنند که نی ها را جمع می کنند و
.آنها را می بافند
تصویر 4 -1

می توانید وسایل بافتن سبد یا سبد بافته
شده ی بزرگی را بیاورید تا بچه ها آنها
را ببینند و لمس نمایند .بچه ها از لمس
اشیایی که به داستان مربوط می شود ،لذت
.خواهند برد
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اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،می توانید
حتی در سخت ترین موقعیت ها نیز به خدا اعتماد کنید تا از شما مراقبت
کند .شاید اوقاتی در زندگی شما وجود داشته باشد که شک می کنید آیا
خدا از شما مراقبت می کند .در حالی که والدین تان سر کار هستند
وقتی که از مدرسه به خانه می آیید می باید تنها باشید  .یا شاید در جایی
که شما زندگی می کنید ،خشونت زیادی وجود دارد و شما نگران امنیت
.و سالمت خود در خیابان  ،مدرسه یا حتی در خانه تان هستید
طبیعی است که بعضی وقت ها بترسید – دنیای ما می تواند مکان بسیار
!ترسناکی باشد
آیا فکر می کنید که خدا خطرات موجود در زندگی شما را می داند؟ (
)! بله ) آیا او اهمیت می دهد؟ ( بله
کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا دانای مطلق است .او از تمام چیزهایی
که در دنیا اتفاق می افتد ،آگاه است و هیچ موقعیتی برای او آنقدر مشکل
.نیست که نتواند آن را اداره کند
کتاب مقدس می گوید ":و چیزی برای تو ( خدا ) مشکل نیست ( " .ارمیا
) 71 :23مهم نیست که مشکل چیست ،شما می توانید به خدا اعتماد کنید
.تا به شما کمک کند و از شما مراقبت نماید
یوکابد و خانواده اش می باید به خدا اعتماد می کردند تا از آنها و نوزاد
شان علی رغم قانون وحشتناک فرعون مراقبت کند .آنها نوزاد را
برای سه ماه پنهان کردند  .وقتی که بچه بزرگ تر شد ،پنهان کردن او
.دشوارتر می شد
را بر دارید ،تصویر سبد و CMتصویر  4 -1را ببینید .تصویر ( -5
)را نصب کنید ( ) .تصویر  3 -1از کتاب تصاویرCMسرپوش -6-7
یک روز خدا نقشه ای به یوکابد داد .او احتماال از فرزندانش خواست تا
ساقه های زیادی از پاپیروس برای او جمع کنند ،.بعد او از آنها یک
سبد بافت .سپس او احتماال با یک ماده چسبنده بیرون سبد را پوشانید
تا از ورود آب به درون سبد جلوگیری کند .مریم و هارون می باید با
کنجکاوی به مادرشان که کار می کرد ،نگاه کرده بودند  .شاید او با آنها
درباره نقشه جسورانه اش صحبت می کرد .وقتی که بافتن سبد تمام
شد ،یوکابد به نرمی نوزادش را درون آن گذاشت ،در آن را بست و آن
.را به سوی رود نیل حمل کرد
تصویر  5 -1را ببینید .تصاویر را بردارید .تصوبر یوکابد ،مریم ،سبد (
) .را نصب کنید CMو درپوش ساخته شده از نی -6،3،1-9
احتماال او با چشمان اشکبار با دقت سبد را در رود قرار داد و در حالی
که سبد از میان نی ها می گذشت ،آن را تماشا می کرد .مریم ایستاد تا
ببیند که برای نوزاد چه اتفاقی واقع می گردد .او می باید پشت علف های
بلند در طول لبه رودخانه ایستاده و سبدی را که برادر کوچکش را حمل
را CMمی کرد تماشا کرده باشد  ( .تصویر 6 -1را ببینید .تصویر -1

را نصب CMبردارید  ،تصور شاهزاده و دختران خدمتکار-01-21 ،
) .کنید
وقتی که مریم در حال تماشا بود ،متوجه شد که چند زن از پایین
رودخانه به سویش می آیند .آنها خدمتکارانی بودند که در قصر فرعون
کار می کردند اما زن جوانی که لباس زیبایی پوشیده بود و با آنها بود
که بود؟ او دختر فرعون بود! وقتی که مریم از ال به الی بوته ها نگاه
.می کرد می بایست قلبش به شدت تپیده بود
دختر فرعون در کناره رود راه می رفت .بعد او متوجه شئ عجیبی
که از میان نی ها می گذشت شد .او یکی از دختران خدمتکار خود را
.فرستاد تا آن شیئ را بیاورد
CMرا در کنار CM -6تصویر  7 -1را ببینید .تصویر ( -7
را با تصویر شاهزاده خم شده CM -31 ،نصب کنید ،تصویر -01
) .تعویض کنیدCM
خدمتکار سبد را روی زمین گذاشت و شاهزاده در آن را باز کرد و به
درون آن نگاه کرد .وقتی که مریم صدای گریه برادرش را شنید می
بایست نفسش را در سینه حبس کرده بود او منتظر ماند تا ببیند شاهزاده
.چه کار خواهد کرد
در حالی که دختر فرعون به چهره کوچک و گریان نوزاد نگاه می کرد
فهمید که یکی از نوزادان عبرانی است .او همچنین از قانون پدرش
آگاه بود اما دلش به حال ان نوزاد کوچک در سبد سوخت .دختر فرعون
به جای این که نوزاد را به درون رودخانه پرت کند ،تصمیم گرفت تا
او را برای خودش نگه دارد .حتی در چنین وضعیت خطرناکی خدا از
!نوزاد مراقبت می کرد
اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،می توانید
به خدا اعتماد کنید تا از شما مراقبت کند .چون شما فرزند او هستید ،او
نفشه ای برای زندگی شما دارد .او می تواند هر موقعیتی را هر چقدر
سخت هم باشد ،اداره کند .هر چند بعضی اوقات ممکن است شما از
وضعیت ها یا افرادی بترسید ،خدا می گوید کاری وجود دارد که می
.توانید در آن نگرانی ها و افکار انجام دهید
آیه حفظی امروز ما می گوید (:اول پطرس 7 :5را با هم تکرار کنید.
) واگذاردن افکار تان به خدا یعنی این که درباره تمام چیزهایی که شما
را نگران می کند ،با او صحبت کنید و به او اعتماد کنید تا بهترین کار
را برای شما انجام دهد .آیا این بدین معنی است که او موقعیت دشوار
شما را تغییر می دهد یا بر می دارد؟ شاید .یا شاید او انتخاب کند تا
شما را از میان آن موقعیت بگذراند تا بتواند آنچه را که می خواهد شما
.یاد بگیرید ،به شما بیاموزد

احتماالً ماده ی چسبنده قیر ،محصولی از
مواد معدنی بود .از قیر برای بتونه کاری
( درز گیری ) و عایق کاری در مقابل آب
استفاده می شد .احتماالً از همین ماده در
.ساخت کشتی نوح استفاده شد

بچه ها از بازی نمایشی این قسمت داستان
در حینی که شما آن را روایت می کنید
.لذت خواهند برد
تصویر 5 -1

نی فگیاه بلند ساقه و تو خالی بود که در
امتداد کناره ی رود خانه رشد می کرد،
آنها در دسته های انبوه به بلندی  6 -1متر
رشد می کردند و می توانستند به راحتی
یک دختر جوان را در خود پنهان کنند.
بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که با مریم در میان نی ها پنهان شده
.اند

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
.نشان دهید
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تصویر 6 -1

وقتی که در موقعیت دشواری هستید ،درباره آن با خدا صحبت کنید.
به این فکر کنید که او بسیار قدرتمند است او می تواند هر کاری را
انجام دهد! از او تشکر کنید که شما را دوست دارد و به شما اهمیت می
دهد و برای شما فکر می کند .از او بخواهید به شما کمک کند تا به او
.اعتماد کنید .خدا از شما مراقبت می کند
خدا حتی در چنین موقعیت خطرناکی از پسر بچه کوچک مراقبت می
کرد .دختر فرعون تصمیم گرفت تا او را برای خود ش نگه دارد .مریم
از میان علف ها بیرون آمد و با کمرویی به شاهزاده نزدیک شد ،او
پرسید ":آیا مایلید که من یک پرستار عبرانی بیابم تا از این نوزاد برای
شما نگه داری کند؟" دختر فرعون موافقت کرد و مریم با عجله به خانه
برگشت و به مادرش گفت که چه چیزی اتفاق افتاده بود .مریم مادرش را
را با  -CMبه نزد شاهزاده آورد ( .تصویر  8 -1را ببینید .تصویر31
) .را نصب کنید CMتصویر شاهزاده به حالت ایستاده -01 ،
دختر فرعون به یوکابد گفت" :این نوزاد را بگیر و از او برای من
"پرستاری کن ،من برای خدمت تو پول می پردازم
تصویر  9 -1را ببینی .تصویر نوزاد در آغوش یوکابد و سر پوش بر (
) .را نصب کنید CMروی سبد -5 ،7 ،
یوکابد دستانش را دراز کرد و پسر کوچکش را دوباره به آغوش کشید.
قلب او می باید سرشار از خوشی شده بود! او دیگر نمی باید پسرش را
.پنهان می کرد ،یا برای امنیت زندگی اش می ترسید
او می توانست از نوزادش مراقبت کند -و حتی برای انجام این کار
!دستمزد می گرفت

نقطه اوج داستان

.خدا به نحو شگفت انگیزی از یوکابد و نوزادش مراقبت کرد

نتیجه

احتماالً بچه می باید در این زمان سه یا
.چهار ساله می بود
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) .تصاویر را بردارید (
یوکابد پسرش را به خانه برد و برای چند سال از نگهداری او لذت برد.
هر چند یوکابد تنها برای چند سال کوتاه می توانست او را نگه دارد ،اما
می باید نهایت تالش خود را به عمل آورده بود تا درباره مراقبت خدا از
.پسرش به او تعلیم می داد
باالخره روزی که یوکابد می باید پسرش را به قصر بر می گرداند فرا
رسید .دختر فرعون نوزاد را به فرزندی پذیرفت و او را موسی یعنی "
او را از آب کشیدم " نام نهاد ،زیرا که نوزاد از رودخانه بیرون کشیده
شده بود .وقتی که یوکابد پسرش را در قصر باقی گذاشت تا به وسیله
شاهزاده مصری بزرگ شود ،می بایستی بسیار غمگین شده بود .اما
یوکابد در عمق وجودش می دانست که خدا  ،یعنی کسی که پسرش را
.زنده نگه داشته بود در تمام عمر پسرش به مراقبتش ادامه خواهد داد

تالش

اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،می توانید
به خدا اعتماد کنید تا از شما مراقبت کند .هر موقعیت سختی که بر سر
راه شما بیاید ،به یاد آورید که خدا دانای مطلق و قادر مطلق است .او می
تواند هر مشکلی را کنترل کند! وقتی که نگرانی ها شما را ناراحت می
.کند ،آیه حفظی ما را به یاد آورید
اول پطرس  7 :5را با هم تکرار کنید ) .آیه را برای خودتان باز گو (
کنید و درباره این موضوع که خدا بسیار قدرتمند است فکر کنید .با خدا
درباره مشکل تان صحبت کنید و از او به خاطر این که شما را دوست
دارد و برای شما اهمیت قائل است ،.تشکر کنید .از او بخواهید به شما
.کمک کند تا به او اعتماد کنید و نگران نباشید
اوقات راز گاهانتان به شما یادآوری می کند که وقتی به وسیله نگرانی
ها زحمت می بیند ،چه کاری انجام دهید .هفته ی بعد شما می توانید در
مورد اینکه به خدا در یک موقعیت دشوار اعتماد کردید ،و او چطور از
.شما مراقبت کرد ،با ما صحبت کنید

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات بافته را
.نشان دهید

دعوت

شاید هرگز به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان اعتماد نکرده اید.
چون خدا شما را دوست دارد و به شما اهمیت می دهد ،او راهی فراهم
ساخت تا گناهان تان بتواند بخشیده شود .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 61 :3
اگربا خدا موافقت کنید که گناهکار هستید و به عیسی ،پسر خدا ،کسی که
برای شما مرد و دوباره زنده شد ،ایمان بیاورید( کامالً اعتماد کنید ) می
.توانید بخشیده شوید
شما از درون تغییر خواهید کرد تا بتوانید برای خشنودی خدا زندگی
کنید .همچنین شما روزی در بهشت برای همیشه با خدا زندگی خواهید
کرد .آیا مایلید تا از گناه تان توبه کنید و امروز به عیسی خداوند به
عنوان نجات دهنده خود ایمان بیاورید ،لطفا ً با نگاه کردن به من ،نشان
)دهید ( .مکث کنید و متوجه پاسخ ها شوید
اگر به من نگاه کردید ،لطفا مرا (زمان و مکان مناسب )مالقات کنید تا
بتوانم از روی کتاب مقدس به شما نشان دهم که چطور می توانید زندگی
.جاودانی با خدا را داشته باشید

سواالت مروری

.نام قومی را که در مصر برده بودند را بگویید
) اسرائیل(

1-

با استفاده از این روش یا روش دیگری 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 به سوی مسیح هدایت کرد " مراجعه
.نمایید
دعوت از پیش دبستانی ها
دعوت از بچه ها را با استفاده از یوحنا
 24 :5و اصطالح " ایمان بیاورید" ارائه
دهید .از بچه هایی که مایلند به عیسی ایمان
بیاورند بخواهید تا در انتهای درس با شما
.مالقات کنند
می توانید یوحنا  61 :3را با به کار بردن
اسم تک تک بچه ها شخصی نمایید ،برای
مثال " زیرا خدا انقدر نگین را دوست
"  .....داشت

بازی مروری
"دیگر نگران نباشید "
هر یک از نگرانی های پایین و امتیازات
انها را روی کارت ها بنویسید :تنها شدن
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 ،) 005چیزهای ترسناک ( ( ،) 005
مشکالت خانوادگی(  ،) 0001تکالیف
مدرسه (  ،)1000مورد محبت دیگران
واقع نشدن (  ،)0002مرگ ( ،) 0002
بیماری (  ،) 0003آسیب دیدن ( 0003
) ،مورد تمسخر قرار گرفتن ( ،) 0004
گم شدن (  ،) 0004پول کافی نداشتن(
 ،) 0005این دوازده کارت را درون کیفی
 ،جعبه ای یا پاکتی قرار دهید .کالس را به
دو دسته تقسیم کنید و به نوبت از هر کدام
.سوال کنید
بچه اولی که به درستی پاسخ می دهد
کارتی را بیرون می کشد و امتیاز روی
کارت را به حساب تیم خود واریز می کند.
اگر بگوید که چطور به جای نگران شدن
در ان موقعیت به خدا اعتماد می کند ،می
تواند آن امتیاز را دو برابر نماید .به کشیدن
کارت ها ادامه دهید تا وقتی که وقت تمام
شود .تیمی که بیشترین امتیازات را به
!دست می اورد ،برنده است

چرا فرغون می خواست که نوزادان پسر اسرائیلی بمیرند؟
او نگران بود که شاید اسرائیلی ها بسیار زیاد شوند  ،بعد به دشمنان(
).مصر بپیوندند و بر علیه مصر بجنگند

-2

چرا قابله ها از دستورات فرعون اطاعت نکردند؟
)آنها از خدا ترسیدند(

-3
-4

،چرا عمرام و یوکابد از قانون فرعون ترسیدند و اجازه ندادند
نوزادشان کشته شود؟
آنها می دانستند که خدا نوراد شان را دوست دارد و به خدا اعتماد کردند(
) .تا از او مراقبت کند
خدا چگونه از نوزاد حفاظت کرد؟
مادر اش او را در یک سبد در رودخانه پنهان کرد و شاهزاده او را(
)یافت

-5

-6

چند راهی که می توانید به خدا اعتماد کنید تا از شما مراقبت کند نام
.ببرید
شما می توانید به او اعتماد کنید که از شما حفاظت کند ،گناه تان را(
) .ببخشد ،نیاز تان را رفع کند
آیه حفظی ما اول پطرس  7 :5می گوید که باید با نگرانی های مان
چه کنیم؟
)آنها را به خداوند واگذاریم(

-7

-8
چطور می توانید نگرانی های تان را به خدا واگذارید؟
با خدا درباره مشکالت تان صحبت کنید و با توجه به ینکه خدا آنچه را(
).که بهترین است انجام دهد نگران بودن را متوقف کنید
وقتی که شاهراده برادر مریم را در رودخانه یافت ،مریم چه کارکرد؟
او پیشنهاد کرد که پرستاری بیاید تا از نوزاد برای شاهزاده نگهداری(
) .کند
 – 01خدا چگونه محبت اش را به واسطه پسر خود به ما نشان داد؟
).او عیسی را فرستاد تا برای گناهان ما بمیرد و دوباره زنده شود(

-9

-11شاهزاده از مادر موسی خواست که چه کار ی انجام دهد؟
)برای مراقبت از نوزاد دستمزد بگیرد(
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 -12یوکابد چگونه توانست پسرش را با میل خود به شاهزاده بدهد؟
او می دانست که خدا زندگی موسی را نجات داد و ایمان داشت که خدا(

).به مراقبت خود از او ادامه خواهد داد

سواالت مروری پیش دبستانی ها

اسرائیلی هادر مصر چه می کردند؟
).آنها به عنوان برده برای فرعون خشت می ساختند(

1-2

عمرام و یوکابد چه کار کردند تا نوزاد خود،یعنی موسی ،را نجات
دهند؟
آنها برای سه ماه او را پنهان کردند بعد او را در یک سبد در رودخانه(
).گذاشتند
بعد از این که نوزاد پیدا شد ،چه کسی از او مراقبت کرد؟
)مادر اش(

-3

چه کسی از موسی مراقبت کرد؟ چه کسی می تواند از شما نیز
مراقبت کند؟
)خدا(

-4

بازی مروری پیش دبستانی ها
" سبد بازی "
وقتی که یکی از بچه ها ی پیش دبستانی
سوالی را به درستی پاسخ می دهد ،می
تواند شیئ نرمی را به درون سبد پرت کند.
چه آن شئ درون سبد بیافتد و چه نیافتد،
اجازه دهید بچه ها دست بزنند .همان چهار
سوال را تکرار کنید تا وقتی که هر کدام از
.بچه ها در نوبت خود به سوالی پاسخ دهد
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درس 2
متن کتاب مقدس

خدا موسی را صدا میزند
چشم انداز درس

خروج 81 :4 -11 :2

" .آیه حفظی

اول تسالونیکیان " 42 :5امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد

بچه نجات یافته از هدایت خدا در زندگی اش پیروی می کند ،و اطمینان دارد که
هدف تعلیم
.خدا او را برای انجام هر امری قادر می سازد
.تعلیم اصلی

خدا به شما کمک می کند تا آنچه را که می خواهد ،انجام دهید

.تاکید برای نجات نیافتگان

وقتی خدا را بخوانید  ،خدا گناه شما را خواهد بخشید

CMکمک های تصویری

تصاویر  6 -1 -2یا تصاویر-01 ،41،21- 82

خطوط اصلی درس
مقدمه
!تصور کنید که در محیط یک قصر بزرگ شدید

-1

-2
پیشرفت وقایع
الف -موسی از رفتار ظالمانه مصریان با اسرائیلی ها عصبانی بود .او مرتکب قتل شد و هنگامی که مجرم
) شناخته شد می بایستی فرار می کرد41 -11 :2 ( .
ب -موسی به زمین مدیان فرار کرد .درآنجا با خانواده رعوعیل اقامت کرد،سپس ازدواج کرد و صاحب دو
) پسرشد22 -51 :2 ( .
) پ-خدا رنج عبرانی ها را دید و فریاد آنها برای نجات و رهایی را شنید42 -32 :2 ( .
) ت -خدا موسی را از درون یک بوته آتش خواند6 -1 :3 (.
ث -خدا به موسی گفت آمده تا قومش را نجات دهد و نیز موسی آنها را از مصر خارج خواهد کرد.
) ( 01 -7 :3
ج -موسی احساس کرد که برای این وظیفه شایسته نیست ،اما خدا قول داد که با او خواهد بود:3 ( .
) 21 -11
چ  -موسی از خدا پرسید که چگونه به قوم پاسخ دهد .در پاسخ ،خدا صفت ازلیت خود را به موسی یادآوری
)کرد .بعد به موسی گفت که چگونه خودش قوم را به بیرون از مصر هدایت می کند22 -31 :3 ( .
) ح -موسی شک کرد که مردم او را باور کنند ،پس خدا به موسی سه معجزه داد تا انجام دهد9 -1 :4 ( .
خ -موسی گفت نمی تواند به خوبی صحبت کند ،لیکن خدا به او یادآوری کرد که خدا آفریننده او است
15

) و با او خواهد بود و به او کمک خواهد کرد21 -01 :4 ( .
د -موسی به بی میلی خود ادامه داد .خدا عصبانی شد و هارون را به عنوان سخنگوی موسی مقرر کرد:4 ( .
) 71 -31
نقطه اوج داستان
!.خدا به موسی و هارون کمک خواهد کرد تا آنچه را که از آنها خواسته بود ،انجام دهند

-3

نتیجه
) رعوعیل به موسی اجازه داد تا به مصر برگردد81 :4 ( .

-4

 ):تالش( بچه نجات یافته
) خدا به شما کمک می کند تا آنچه را که می خواهد  ،انجام دهید ( .اول پطرس42 :5
 ):دعوت( بچه نجات نیافته
) وقتی خدا را بخوانید ،او گناه شما را می بخشد ( .رومیان31 :01
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تعلیم آیه حفظی

آیه حفظی پیش دبستانی ها
اول پطرس7 :5

:آیه حفظی
اول تسالونیکیان  "42 :5امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد
" .کرد
:مقدمه
مادر افشین به او گفت که به فروشگاه برود و چند چیز بخرد اما او
فراموش کرد که به افشین پول دهد تا بهای اجناس را بپردازد .افشین تمام
وسائل مورد نیاز برای انجام کاری که از او خواسته شده بود را نداشت.
کتاب مقدس می گوید وقتی خدا به شما کاری می دهد تا انجام دهید  ،او
.تمام چیزهای مورد نیاز برای انجام آن کار را نیز فراهم می کند
:معرفی
کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست  ،نشان دهید .آیه را (
از روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که چطور آن را پیدا کرده
) .اید .اجازه دهید که بچه ها آیه را همراه شما از روی آیه نمایشی بخوانند
:توضیح
امین است" -خدا به وعده های خود وفادار است .می توانید به او اعتماد "
.داشته باشید که هرگز شما را وانمی گذارد و همیشه به شما کمک می کند
دعوت کننده شما" -بعضی اوقات خدا از شما می خواهد که کاری برای "
.او انجام دهید
که این را هم خواهد کرد" -خدا به شما کمک خواهد کرد تا هر کاری "
را برای او انجام دهید شما نیاز دارید که به او اعتماد کنید تا شما را از
گناهانتان نجات دهد .کتاب مقدس می گوید همه گناه کرده اند ( کارهای
اشتباه انجام داده اند) و مستحق مجازات هستند .عیسی ،خدای پسر ،بر
روی صلیب مرد و مجازات شما را برداشت  .اگر شما او را بخوانید  ،خدا
.گناه تان را می بخشد و شما را نجات می دهد
نجات یافتگان :اگر قبال نجات یافته اید ،آیا وقتی خدا شما را می خواند تا
کاری را برای او انجام دهید ،به او توکل خواهید کرد؟ او به شما کمک
.خواهد کرد تا آنچه او می خواهد را انجام دهید
فعالیت ها ی مختلف
تکرار:
اجازه دهید یکی از بچه ها گروه را در انجام حرکتی مانند دویدن در جا( ،
هدایت کند .وقتی که بچه می گوید " توقف" گروه در همان حالت توقف
می کند" و آیه را بدون اینکه حرکتی کند تکرار می کند .بچه های مختلف
را انتخاب کنید تا فعالیت را برای هشت تا ده بار هدایت کنند و همیشه
).آدرس آیه را در شروع و پایان آیه تکرارکنند

تکراربرای پیش دبستانی ها
همانطوری که آموزش داده شده است،
بازی را انجام دهید ،فقط پیش از " توقف
کردن " اجازه دهید در جهت های متفاوت
.حرکت کنند
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فعالیت بشارتی
هیچ چیز ،مگر خون
آیا درک کرده اید که گناهکار هستید و نیاز دارید گناهان تان شسته شود؟
گناه انجام دادن ،گفتن یا حتی اندیشیدن به چیزهای اشتباه است .وقتی شما
کسی را مسخره می کنید ،فکرهای بی رحمانه می کنید یا به مادرتان
درباره انجام تکالیف تان دروغ می گویید ،گناه می کنید .هیچ کدام از ما
بی گناه نیستیم .کتاب مقدس می گوید ":کسی عادل نیست ،یکی هم نی( ".
) رومیان 01 :3
به خاطر گناه ،شما در نظر خدا عادل نیستید .شما مستحق هستید که برای
همیشه در یک مکان مجازات از او جدا شوید .شاید فکر می کنید به خاطر
کارهای خوب زیادی که انجام می دهید ،خدا اجازه خواهد داد که روزی با
او در بهشت زندگی کنید .اما کتاب مقدس کارهای خوبی را که ما انجام می
دهیم با تکه پارچه کثیفی مقایسه می کند ( .اشعیا ) 6 :46پارچه کثیف باید
.دور انداخته یا شسته شود
لیکن خدا ،کسی که شما را آفرید ،شما را دوست دارد و می خواهد روزی
با او در بهشت زندگی کنید .تنها از طریق خون عیسی است که گناه تان
می تواند بخشیده شود! عیسی پسر خدا ،کسی است که وقتی بر روی
صلیب به جای شما خون داد و مرد به خاطر ،گناه تان مجازات شد .کتاب
مقدس می گوید ":و خون پسر او عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می
)سازد ( ".اول یوحنا7 :1
لیکن وقتی که عیسی مرد و دفن شد ،او مرده باقی نماند ،بلکه سه روز بعد
!دوباره زنده شد
آیا می خواهید که از گناه تان پاک شوید؟ می توانید ،اما تنها به وسیله خون
عیسی .کتاب مقدس می گوید " :زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات
)خواهد یافت" ( رومیان 31 :01
در طول درس امروز فرصتی خواهید داشت که عیسی را بخوانید تا شما
.را از گناه تان بشوید و بتوانید نجات یابید

درس
مقدمه

به بچه ها کمک کنید که بفهمند هر چند
که بسیاری از داستان هایی که آنها درباره
مکان ها می شوند واضح به نظر می رسد،
اما این داستان حقیقی از کتاب مقدس  ،کالم
.خدا ،می باشد
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تصویر  2 -1را ببینید .تصویر شاهزاده ،دختر خدمتکار و بچه ( (
) .را نصب کنید  -CMموسی)41،و01، 21
!تصور کنید که بزرگ شدن در قصر چگونه است
وقتی موسی کف کاشی کاری شده  ،ستون های مرمری بلند و لوازم
رنگارنگ خانه جدیدش در مصررا دید ،چشمان کوچکش می باید از
تعجب باز مانده بود .هر چند خانواده ی موسی سپاسگزار بودند که
شاهزاده زندگی موسی را از مرگ نجات داده بود ،اما احتماال روزی که
باید آنها موسی را در قصرتنها می گذاشتند ،برای شان روز غم انگیزی
بود .اما تمامی اینها قسمتی از نقشه خدا برای آماده سازی موسی برای
!کاری بسیار بزرگ بود

پیشرفت وقایع
موسی از بهترین چیزها بهره می برد .او لباس های نیکو برای پوشیدن
و لذیذترین غذاها را برای خوردن داشت .او خدمتکارانی داشت که تمام
نیازهایش را مرتفع می کردند و همچنین بهترین معلمان را داشت تا به او
.تاریخ  ،زبان های مصرونگارش زبان مصری را بیاموزند
) .را نصب کنید CMتصویر  2 -2را ببینید .تصاویر موسی بالغ( -51 ،
کتاب مقدس می گوید که موسی به مردی تبدیل شد او " در گفتارو اعمال
" .قوی بود
او یک شاهزاده بود! اما موسی هرگز خانواده واقعی اش را فراموش
نکرد .او می دانست که از آغاز تولد ش اسرائیلی بود و از رفتار بی
رحمانه مصریان با قومش آزرده خاطر بود ( .تصویر  3 -2را نصب
) .را نصب کنید CMکنید .تصویر مرد مصری و اسرائیلی-61-71 ،
یک روز وقتی موسی دید که یک مصری یکی از بردگان عبرانی را می
زند،جلو رفت و مرد مصری را کشت و جسد ش را زیر شن های بیابان
پنهان کرد .او مرتکب قتل شد .فکر می کنید که چرا موسی این کار را
کرد؟
اجازه دهید پاسخ داده شود ) .آنچه که موسی انجام داد در نظر خدا(
اشتباه بود .شاید موسی فکر کرده بود قومش خواهند فهمید که خدا او را
.برای رهایی آنها انتخاب کرده است .اما آنها نفهمیدند
را بردارید ،تصویر دو CMتصویر  4 -2را ببینید .تصویر ( -61-71
) .را نصب کنید CMاسرائیلی در حال دعوا-71-81 ،
مدتی بعد موسی دو اسرائیلی را دید که با هم دعوا می کردند ،وقتی که
او سعی کرد آنها را جدا کند  ،یکی از آنها پرسید "،کیست که تو را بر
ما حاکم یا داور ساخته است؟ مگر تو می خواهی مرا بکشی ،چنانکه آن
مصری را کشتی؟ " آنوقت موسی فهمید همه می دانند که او چه کرده
است .حتی فرعون این موضوع را می دانست و دستور داد تا موسی را
.بکشند
تصویر  5 -2را ببینید .تصاویر را بردارید .تصویر موسی کنار چاه (
) .را نصب کنید CMگوسفندان ،دختران ،چوپانان-91- 32،
موسی فهمید که باید فرار کند .او از میان بیابان و کوه ها سفر کرد تا به
کشور مدیان رسید .وقتی او در کنار چاه استراحت می کرد ،او دید که
چند چوپانان بد اخالق اجازه نمی دادند دخترانی که سر چاه آمده بودند ،از
آنجا آب بردارند  .موسی به دختران کمک کرد تا برای گله پدرشان آب
تهیه کنند .وقتی دختران به پدرشان ،رعوعیل گفتند که چطور موسی به
آنها کمک کرد ،او به دخترانش گفت که بروند و موسی را به منزل شان
) .دعوت کنند ( .تصاویر را بردارید
موسی آمد تا با خانواده رعوعیل زندگی کند .مدتی بعد او با یکی از
.دختران رعوعیل ،یعنی صفوره ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد
تصویر  6 -2را ببینید .تصویر گوسفندان ،موسی و عصا( -52 ،

اجازه دهید بچه ها به طور خالصه داستان
های گذشته را مرور کنید .بچه ها از باز
.گو کردن داستان لذت خواهند برد
تصویر 2 -1

اعمال  22 -21 :7را ببینید .موسی در این
.زمان حدودا چهل ساله بود

شاید تعدادی از بچه ها از بازی نمایشی
.این صحنه لذت ببرند

تصویر 2 -2
بچه ها از مشخص کردن سرزمین مدیان
بر روی نقشه لذت خواهند برد .بچه های
پیش دبستانی ازاینکه وانمود کنند با موسی
به سرزمین مدیان سفر می کنند اذت
.می برند

اجازه دهید بچه های پیش دبستانی وانمود
.کنند که به گوسفندان آب میدهند
.یترون کاهن مدیان بود
تصویر 3 -2
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.اسامی یترون و صفوره را تلفظ کنید
کتاب مقدس می گوید فرشته خداوند ظاهر
شد و با موسی صحبت کرد .آتش در
کتاب مقدس اغلب سمبل حضور خدا برای
.داوری یا پاک کردن می باشد

تصویر 4 -2
بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که کفش های خود را می کنند و
صورت های شان را پشت دست های شان
.پنهان می کنند

ازآنجا که این درس بر رشد مسیحی
متمرکز است پیام نجات در آن خالصه شده
است .شما می توانید در زمان دیگری از
.ساعت درس بر معرفی انجیل تاکید کنید
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) .را نصب کنید -02-42،12CM
برای چهل سال بعد موسی به عنوان چوپان از گله های رعوعیل مراقبت
کرد .این زندگی بسیار سخت تر از زندگی اش در قصر بود! موسی می
باید اغلب به قومش که هنوز در اسارت مصریان بودند ،می اندیشید .شاید
.او از خود می پرسید تا کی خدا اجازه خواهد داد تا آنها رنج ببرند
اما خدا آنها را فراموش نکرده بود! کتاب مقدس می گوید خدا ناله های
.قومش را شنید و رنج آنها را دید
) .را نصب کنید CMتصویر  7 -2را ببینید .تصویر بوته ی آتش( -62 ،
یک روز وقتی که موسی به همراه گوسفندان رعوعیل بر روی کوه بود،
چیز بسیار عجیبی دید .اتش از یک بوته شعله ور بود ولی بوته هنوز
!نسوخته بود
موسی نزدیک تر شد تا بهتر نگاه کند .بعد او صدایی شنید " :موسی!
"!موسی
"موسی پاسخ داد ":اینجا هستم
صدا گفت ":بدین جا نزدیک میا ،نعلین خود را از پای هایت بیرون کن،
زیرا مکانی را که در آن ایستاده ای مکان مقدس است .من هستم خدای
پدرت ،ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب ".خدا خودش با موسی
.صحبت می کرد
را با تصویر موسیCM -72 ،تصویر  8 -2را ببینید .تصویر ( -42
) .تعویض کنید CM
موسی کفشهایش را بیرون آورد و صورتش را از ترس پنهان کرد .او در
.مقابل آفریننده مقدس و قادر مطلق ایستاده بود
همین خدای مقدس و قادر مطلق ،شما را نیز آفریده است  .او عالی است
و از هر چیز گناه آلود مبراست .او همه چیز را درباره شما می داند.
او حتی از گناه تان مطلع است .کتاب مقدس می گوید ":همه گناه کرده
اند" ( رومیان  . ) 23 :3خدا از کارهای گناه آلودی که انجام می دهید
متنفر است ،کارهایی مانند عصبانی شدن و شکایت کردن یا کتک زدن
دیگران .او می گوید شما مستحق مجازات هستید .مجازات ،جدایی
.ابدی از او در مکانی وحشتناک به نام جهنم است
خدا مقدس است ،اما او محبت نیز هست .او پسرش عیسی مسیح خداوند
را فرستاد تا مجازاتی را که شما مستحق آن بودید بردارد .عیسی کامل
زندگی کرد و هرگز کار اشتباهی انجام نداد .یک روز او اجازه داد
که مردان شریر او را به یک صلیب میخکوب کنند .خون او بر روی
صلیب ریخت و برای شما مرد .خدا او را به جای شما مجازات کرد تا
شما بتوانید بخشیده شوید .کتاب مقدس می گوید ":و خون پسر او غیسی
) مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد ( ".اول یوحنا7 :1

بعد از این که عیسی مرد؛ او را دفن کردند و سه روز بعد او دوباره زنده
شد .امروز عیسی خداوند در آسمان زنده است .او منتظر شما است که او
را بخوانید تا از گناه تان بخشیده شوید .شما و من آفریننده مقدس و قادر
!مطلقی داریم
موسی کفش هایش را در آورد و در حالی که در مقابل آفریننده مقدس و
قادر مطلق ایستاده بود ،صورتش را از ترس پنهان کرد .خدا به موسی
گفت که او قوم رنج کشیده اش را دیده و ناله های آنها را شنیده بود .خدا
گفت ":تو را به نزد فرعون می فرستم .که قوم من را از مصر بیرون
آوری ".خدا موسی را برگزیده بود تا رهایی دهنده قومش باشد! اما موسی
پاسخ داد ":من کیستم که به نزد فرعون بروم و بنی اسرائیل را از مصر
"بیرون آورم؟
موسی فکر نمی کرد بتواند کار بزرگی را که خداوند از او می خواست،
.انجام دهد
شاید شما فکر کرده اید که قادر به انجام کاری برای خدا نیستید .شاید می
دانید که خدا می خواهد درباره او با شخصی صحبت کنید ،اما شما فکر
.می کنید نمی توانید از کلمات صحیحی استفاده کنید
شاید خدا به شما استعداد سرود خواندن یا نواختن یکی از وسائل موسیقی
را داده است ولی شما می ترسید جلوی دیگران از این استعداد استفاده
.کنید
شاید فکر نمی کنید به اندازه کافی قوی هستید که با گفتن نه به گناه در
مقابل دوستان تان نمونه خوبی باشید .انجام دادن کاری برای خدا می
تواند مستلزم داشتن جرات و قوت درونی باشد .اما شاید شما به جای
.اطاعت کردن ،بهانه آورده اید و از انجام آن کار سر باز زدید
خدا انتظار ندارد که تنها با تکیه بر قوت خودتان انجام دهید .اگر شما
عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان خوانده اید ،خدا به شما کمک
می کند تا آنچه که می خواهد انجام دهید .خدا شما را بسیار خوب می
شناسد و می داند که شما چه کاری را می توانید انجام دهید ،زیرا او کسی
.است که این قابلیت ها و استعدادهایی را که دارید ،به شما داده است
او همچنین می داند که شما نمی توانید این کارها را تنها با قوت خودتان
انجام دهید .کتاب مقدس می گوید ":نه آنچه کافی باشیم که چیزی را به
خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد ،بلکه کفایت ما از خداست ( ".دوم
قزنتیان ) 5 :3خدا قادر مطلق است .او می تواند به شما قوت دهد تا
.کارهایی را که از شما می خواهد بتوانید انجام دهید ،انجام بدهید

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای نجات بافته را نشان
دهید :خدا به شما کمک می کند تا انچه را
.که از شما می خواهد انجام دهید

برای بچه های پیش دبستانی آیه ی
کاربردی ساده تر می تواند عبرانیان:13
 " ،6.خداوند مدد کننده ی من است" باشد

موسی فکر نمی کرد که بتواند کار بزرگی را که خدا از او می خواست
انجام دهد ،انجام بدهد .اما خدا گفت ":من با تو خواهم بود ".موسی پرسید:
" وقتی که به نزد اسرائیلی ها بروم ،بگویم که چه کسی مرا فرستاده
"است؟
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اسم یهوه شکلی از فعل " بودن" می باشد،
که به معنی " هستم " می باشد و نشان می
دهد که خدا حاضر ( در همه جا حضور
.دارد) است
برای اسرایی که در سرزمین بیگانه بودند
و احساس می کردند که شاید حتی خدا نیز
به آنها پشت کرده است ،این اسم می بایست
خبر شادی بخشی می بود .خدای تان حتی
.در مصر نیز حضور دارد
نصویر 2 -5

تصویر 6 -2

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
.نشان دهید
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خدا پاسخ داد " ،هستم آنکه هستم .به بنی اسرائیل بگو هستم ،یهوه خدای
پدران شما ،خدای ابراهیم و خدای اسحاق و یعقوب ،مرا نزد شما فرستاده،
".این است نام من تا ابد االباد و این است یادگاری من نسل بعد از نسل
اما موسی همچنان از اطاعت کردن می ترسید .او پرسید ":اگر آنها باور
نکنند که تو مرا فرستاده ای چه کنم؟"خدا پاسخ داد " :آن چیست در دست
"تو موسی؟"  ،موسی پاسخ داد ":عصای چوپانی من
را CMخدا گفت ":آن را بر زمین بینداز"( تصویر  9 -2را ببینید-52 .
) .را نصب کنید CMبردارید ،تصویر مار-82 ،
موسی همانطور که خدا گفت ،عمل کرد و درحالیکه وحشت کرده بود،
!عصا تبدیل به یک مار شد
خدا گفت ":دست خود را دراز کن و دمش را بگیر "،موسی اطاعت کرد
 و مار دوباره تبدیل به عصا شد!( تصویر  8 -2را ببینید .تصویر 82) .را نصب کنید CMرا بردارید ،تصویر عصاCM-52 ،
".آنوقت خدا گفت ":دست خود را در گریبان خود بگذار
موسی اطاعت کرد و دوباره دستش را بیرون آورد ،اینک دست او مثل
.دست جزامی ها سفید شده بود
خدا گفت ":حاال دست خود را دوباره در گریبان خود بگذار ".موسی
!اطاعت کرد و این بار که دستش را بیرون آورد ،جزام از بین رفته بود
خدا ادامه داد ":اگر وقتی که این معجزات را کردی تو را تصدیق نکنند،
".آب را از رود نیل بردار و بر خشکی بریز .آب به خون تبدیل خواهد شد
همه اینها معجزات عظیمی بودند ،ولی موسی هنوز آماده نبود که به خدا
اعتماد کند .او گفت ":من نمی توانم به خوبی صحبت کنم ،فکر نمی کنم که
".بتوانم با فرعون صحبت کنم
خدا به موسی یاد آوری کرد که او آفریننده است .او کسی است که مردم را
.قادر به سخن گفتن می نماید
خدا گفت ":پس االن برو ،من با زبانت خواهم بود ".موسی تنها نمی رفت
خدا با او بود و به او کمک می کرد تا آنچه را که خدا از او می خواست ،
.انجام دهد
اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود خوانده اید ،خدا
به شما کمک خواهد کرد تا آنچه را که می خواهد ،انجام دهید .چیزهای
زیادی وجود دارد که ممکن است خدا از شما بخواهد برای او انجام
دهید ،مانند با دیگران درباره اوصحبت کردن ،استفاده کردن از عطایا
و استعدادهای تان برای خدمت کردن به او یا این که با گفتن نه به گناه،
.نمونه ای نیکو برای دیگران باشید
اما خدا هرگز بدون فراهم کردن تمام چیزهایی که به آن نیاز دارید ،از
شما نمی خواهد کاری برای او انجام دهید! او با شما است و می خواهد
که شما به او اعتماد کنید تا به شما کمک کند.آیه حفظی ما می گوید(،
).اول تستلونیکیان 42 :5را با هم تکرار کنید

خدا صاحب تمام قدرتی می باشد که شما برای انجام هر کاری نیاز
دارید ! اووقتی می خواهید صحبت کنید ،به شما کلمات می دهد و وقتی
که می ترسید او به شما جرات می دهد .وقتی که احساس ضعف می کنید
.او قوت شما است
وقتی کاری هست که می دانید خدا از شما می خواهد آن را انجام دهید،
ازانجام آن سر باز نزنید و بهانه نیاورید .به یاد آورید که خدا امین و
قدرتمند است و می تواند به شما کمک کند .به او اعتماد کنید تا آنچه را
که نیاز دارید ،به شما بدهد .نسبت به او مطیع باشید و به یاد داشته باشید
او با شما است و به شما کمک می کند تا آنچه را که می خواهد ،انجام
.دهید
خدا با موسی بود تا به او کمک کند آنچه را که می خواهد ،موسی انجام
دهد .اما موسی هنوز شک داشت و می ترسید .موسی التماس کرد:
" استدعا دارم خداوندا ،شخص دیگری را بفرست!" خدا نسبت به موسی
عصبانی شد " .برادرت هارون  ،خوب صحبت می کند .من به او اجازه
".می دهم تا صحبت کند و تو با عصایت معجزه ها انجام خواهی داد

نقطه اوج داستان

خدا به موسی و هارون کمک می کرد تا آنچه را که از آنها می خواست،
!انجام دهند

نتیجه

)تصاویر را بردارید (
موسی کوه را ترک کرد و به خانه رعوعیل بازگشت .او از رعوعیل
خواست که به او اجازه دهد تا به مصر برگردد و رعوعیل موافقت کرد.
وقتی که موسی آماده رفتن شد ،او می بایست از خود پرسیده بود که چه
اتفاقی برای او واقع خواهد شد .فرعون چه خواهد گفت؟ او چگونه می
توانست جمعیتی در حدود دو میلیون نفر را از اسارت رهایی بخشد؟ این
کار یزرگی بود! موسی می باید بسیار خوشحال بود که خدا با او بود تا در
.انجام این کار به او کمک کند

تالش
آیا خدا از شما خواسته است تا کار بزرگی انجام دهید؟ خوشحال باشید
که خدا با شما است تا به شما کمک کند که آن را انجام دهید! از انجام
آن کارسر باز نزنید یا بهانه نیاورید .اگر عیسی خد اوند را به عنوان
نجات دهنده خویش خوانده اید ،خدا به شما کمک خواهد کرد تا آنچه را
که می خواهد ،انجام دهید .این هفته دعا کنید و از او بپرسید از شما می
.خواهد که شما چه کاری برای او انجام دهید

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
.نشان دهید
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از او تشکر کنید که با شماست و امین و قادر است که به شما کمک کند.
به یاد داشته باشید که آیه حفظی ما می گوید (،اول تسالونیکیان 24 :5را
) .با هم تکرار کنید
به خدا اعتماد کنید تا سخنان ،جرات و قوتی را که نیاز دارید به شما
بدهد .نسبت به او مطیع باشید  .او به شما کمک خواهد کرد تا آن کار را
.انجام دهید
زمان راز گاهان به شما کمک خواهد کرد تا این کارها را انجام دهید.
هفته بعد می توانید در مورد این موضوع صحبت کنید که خدا چگونه
.به شما کمک کرد تا آنچه را که از شما خواست انجام دهید

دعوت

با استفاده از این روش یا روش دیگری 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 به سوی مسیح هدایت کرد" مراجعه
.کنید
دعوت از پیش دبستانی ها
از یوحنا  24 :5و اصطالح " ایمان
بیاورید " استفاده کرده و بچه های پیش
دبستانی را دعوت کنید تا عیسی خداوند را
قبول کنند .از آنها بخواهید اگر مایلند که به
عیسی خداوند ایمان بیاورند ،در موقعیت
.مناسبی شما را مالقات کنند

بازی مروری
روی دو تکه کاغذ ،شش خط کوتاه مانند
نمونه پایین رسم کنید .کاغذ ها را به بچه
ها نشان دهید و از آنها بخواهید که کلمه
" وفادار" را با شما تکرار کنید .به طور
خالصه درباره این موضوع صحبت کنید
که چطور خدا نسبت به موسی وفادار بود
و اکنون نیز همیشه نسبت به فرزندانش
 .وفادار است
کالس را به دو دسته تقسیم کنید .دو کاپیتان
برای تیم ها انتخاب کرده و یکی ازبرگه
ها و یک مداد به هر یک از آنها بدهید.
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پیش از اینکه شما بتوانید کاری برای خدا انجام دهید،اول گناهان شما باید
بخشیده شود .آیا آماده اید به خدا اعتراف کنید که به خاطر گناه تان از خدا
جدا شده اید؟ آیا ایمان دارید که عیسی  ،پسرخدا  ،کسی است که مرد و
زنده شد تا شما بتوانید بخشیده شوید؟
کتاب مقدس می گوید ":زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد
) یافت ( " .رومیان 13 :10
خدا به نگه داشتن وعده هایش امین می باشد .اگر شما او را بخوانید( به
او به عنوان کسی که برای شما مرد ،اعتماد کنید ) او شما را می بخشد و
.از مجازات گناه تان نجات می دهد
او شما را از درون تغییر می دهد تا بتوانید برای خشنودی او زندگی کنید
.و او را خدمت نمایید
آیا از گناه تان توبه می کنید؟ و امروز عیسی خداوند را می خوانید؟
لطفا سرتان را خم کنید ،چشمان تان را ببندید .اگر مایلیلد عیسی خداوند
را به عنوان نجات دهنده تان بخوانید ،لطفا دست تان را بلند کنید ( .مکث
)کنید و متوجه جواب ها شوید
همه می توانید چشم های تان را باز کنید .اگر دست تان را بلند کردید،
لطفا مرا در یک مکان و زمان مشخص) مالقات کنید تا بتوانم از روی
.کالم خدا به شما نشان دهم که چطور می توانید نجات یابید

سواالت مروری

موسی که یک اسرائیلی بود ،چگونه برای زندگی کردن به قصر برده
شد؟
شاهزاده او را در سبدی که در رودخانه نیل شناور بود یافت و او را به(
).فرزندی پذیرفت

1-

-2
موسی سال های اول زندگیش را در کجا سپری کرد؟
با والدین اصلی خود ،زیرا شاهزاده به مادرش دستمزد می پرداخت تا او(
).را بزرگ کند

چرا باید گناهان شما بخشیده شود تا بتوانید به بهشت بروید؟
).خدا مقدس است و از هر چیز گناه آلود جدا است(

-3
-4

چند چیز را نام ببرید که خدا امروزه از فرزندانش می خواهد انجام
دهند؟
یک نمونه مسیحی برای دوستان شان باشند ،از استعداد شان برای خدمت(
) ...کردن به خدا استفاده کنند ،شهادت بدهند ،از والدین شان اطاعت کنند و
وقتی موسی دید یک مصری یکی از بردگان عبرانی را می زند ،چه
کرد؟
).او شخص مصری را کشت(
چرا موسی به کشور مدیان فرار کرد؟
).فرعون دستور کشته شدن او را داده بود(

یک سوال از سواالت مروری را از هر
یک از تیم ها بپرسید ( .به نوبت از تیم
ها سوال نکنید ،زیرا در این صورت به
احتمال زیاد تیمی که اول پاسخ دهد ،برنده
) .است
اولین بچه ای که دستش را بلند کند و به
درستی پاسخ دهد ،یکی از حروف کلمه ی
"وفادار" را به دست می آورد ،که کاپیتان
تیم آن حرف را بر روی برگه اش می
.نویسد
اولین تیمی که کلمه ی وفادار را کامل کند
!برنده است

-5
-6
-7

چرا وقتی که خدا با موسی صحبت کرد ،موسی صورتش را پنهان کرد
و کفشهایش را در آورد؟
او می دانست که در مقابل آفریننده ی مقدس و قادر مطلق خویش ایستاده(
).بود
چرا موسی نمی خواست اسرائیلی ها را برای رهایی از بردگی هدایت
کند؟
).او فکر نمی کرد که بتواند چنین کار بزرگی را انجام دهد(

-8

آیه حفظی ما ،اول تسالونیکیان  ،24 :5به چه مفهوم است؟
).خدا به شما کمک می کند تا آنچه را که می خواهد انجام دهید(

-9

-01خدا به موسی چه وعده ای داد؟
.).او با موسی می بود و به او کمک می کرد تا بداند چه چیزی بگوید(
-11خدا چه نشانه هایی به موسی داد تا ثابت کند خدا او را فرستاده بود؟
عصای موسی به ماری تبدیل می شد ،وقتی که دستش را در گریبانش(
خویش می برد ،دستش جزامی می شد ،آب رودخانه نیل به خون مبدل می
).شد
-21وقتی خدا از شما می خواهد کاری انجام دهید ،چه کار باید بکنید؟
به یاد آورید که خدا به شما کمک خواهد کرد و از شما نمی خواهد که(
).کاری را انجام دهید که نمی توانید

سواالت مروری پیش دبستانی ها
25

بازی مروری پیش دبستانی ها
" نقطه ها "
با استفاده از یک ماژیک همانطور ی که
در تصویر پایین می بینید یک شبکه نه
نقطه ای ترسیم کنید .از سواالت مروری
دروس 1و  2استفاده کرده و اجازه دهید
هر بچه ای که به درستی به سوالی پاسخ
می دهد به شما بگوید که کدام دو نقطه
را به هم مرتبط سازید .وقتی که با مرتبط
کردن نقطه ها مربعی تشکیل می شود،
یک چهره ی خندان درون آن رسم کنید
و دست بزنید .تا جایی که بچه ها عالقه
مند هستند و زمان اجازه می دهد به بازی
.ادامه دهید
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موسی در چه جای مخصوصی رشد کرد؟
)یک قصر(

1-

چرا موسی به یک کشور دیگر فرار کرد؟
).او یک مرد را کشته بود و می ترسید(

-2

چه کسی از میان بوته آتش صحبت کرد؟
)خدا(

-3

وقتی که خدا از شما می خواهد کار سختی انجام دهید ،باید چه کار
کنید؟
).دعا کنید و به یاد آورید که او به شما کمک خواهد کرد(

-4

درس 3
متن کتاب مقدس

موسی پیغام خدا را می رساند
چشم انداز درس
خروج 9 :6 -72 ،21 19- :4

امثال  " 6 -5 :3به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود
آیه حفظی
تکیه مکن ،در همه ی راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را
".راست خواهد گردانید
هدف تعلیم
داند خدا چگونه کار می کند

بچه نجات یافته به نقشه خدا اعتماد خواهد کرد حتی وقتی که نمی

.تعلیم اصلی

حتی زمانی که نقشه خدا را درک نمی کند به خدا اعتماد کنید

.تاکید برای نجات نیافتگان

به خدا اعتماد کنید تا شما را فرزند خویش سازد

 -CMکمک های تصویری

تصاویر  6 -1 -3یا تصاویر42-92،72،52-63

خطوط اصلی درس
مقدمه
آیا موسی می توانست به خدا اعتماد کند ،حتی وقتی که نمی توانست درک کند؟

-1

پیشرفت وقایع
)الف -همانطور که خدا به موسی دستور داد ،موسی خانواده اش را به مصر برگرداند( 12 -91 :4
) ب -به دستور خدا ،هارون موسی را در بیابان مالقات کرد( 82 -72 :4
وقتی که قوم به موسی و هارون گوش دادند و نشانه هایی را که با قدرت خدا انجام داده بودند،
) دیدند،آنهاحرف موسی و هارون را تصدیق کرده و خدا را پرستیدند13 -92 :4 ( .

-2
-پ

ت -موسی و هارون به فرعون گفتند تا عبرانیان را آزاد کند،اما فرعون نپذیرفت و گفت او خداوند را
) نمی شناسد2 -1 :5 ( .
ث -آنها از فرعون خواستند تا به قوم اجازه دهد سه روز از شهر خارج شوند و خدای خویش را
.بپرستند اما فرعون نپذیرفت وکار روزانه آنها را زیاد کرد
.ج -سرکارگران دستور دادند که برده های اسرائیل خودشان کاه تهیه کننداما همان مقدار خشت را تولید کنند
) ( 14– 01 :5
چ -رهبران اسرائیل به فرعون شکایت کردند و فهمیدند دلیل این سخت گیری این بود که موسی و
) هارون از فرعون خواسته بودند تا به قوم اجازه رفتن بدهد91 -51 :5 ( .
ح – قوم موسی و هارون را به خاطر رفتار ظالمانه فرعون مقصر دانستند و باعث شدند که موسی
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) برای آنها نزد خدا وند دعا نماید32 -02 :5 ( .
) خ -خدا به موسی درباره نقشه و قدرتش برای نجات دادن قوم به موسی اطمینان بخشید8 -1 :6 (.
نقطه اوج داستان
!خدا موسی را تشویق کرد تا به او اعتماد کند

-3

نتیجه
) موسی تمام چیزهایی را که خداوند گفته بود به قوم گفت ،اما آنها به موسی اعتماد نکردند( 9 :6

-4

 ):تالش ( بچه نجات یافته
) حتی وقتی که موضوعی را درک نمی کنی ،به خدا اعتماد کن ( .امثال 6 -5 :3
 ):دعوت ( بچه نجات نیافته
) به خدا اعتماد کن تا تو را فرزند خویش سازد ( .یوحنا 21 :1
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تعلیم آیه ی حفظی
:آیه حفظی
امثال  " 6 -5 :3به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود
تکیه مکن ،در همه راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را
"راست خواهد گردانید

آیه ی حفظی پیش دبستانی ها
.اول پطرس  7 :5را مرور کنید

:مقدمه
یک صندلی را جلو بچه ها قرار دهید و اجازه دهید بچه ای روی آن (
بنشیند .از بچه بپرسید ،آیا وقتی که تو بر روی صندلی نشستی ،اطمینان
کردی که تو را نگه می دارد؟) ( بچه ) با نشستن روی صندلی نشان داد
که به آن اعتماد کرد تا او را نگه دارد .بر همین منوال ،خدا از من و شما
.می خواهد که به او اعتماد کنیم
:معرفی
کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست،نشان دهید .آیه را (
از روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که چطور آن را پیدا کردید.
).اجازه دهید بچه ها آیه را از روی آیه نمایشی بخوانند
:توضیح
به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما" -خدا می خواهد که شما کامال به "
.او اعتماد کنید
و بر عقل خود تکیه مکن" -به آنچه که می دانی یا فکر می کنی ،تکیه "
.مکن
در همه راه های خود او را بشناس" -در هر موقعیتی خدا را به یاد "
بیاور .وقتی که تصمیمی می گیرید با او در دعا صحبت کنید و از کالمش
.اطاعت کنید
و او طریق هایت را راست خواهد گردانید" -وقتی به این نتیجه میرسید "
.که انچه که خدا می خواهد راانجام دهید ،او شما را راهنمایی خواهد کرد
:کاربرد
نجات یافتگان :اگر شما فرزند خدا هستید ،خدا می خواهد شما به او اعتماد
کنید ،حتی وقتی که نمی فهمید چه چیزی در حال وقوع است .خدا یک
نقشه عالی برای زندگی شما دارد .اگر اجازه دهید تا خدا امور را به روش
.خودش اداره کند ،او همه چیز را به خیریت شما به پیش خواهد برد
:نجات نیافتگان
اولین قدم در نقشه خدا برای زندگی شما این است که گناه تان بخشیده
شود .اگر تا به حال عیسی را به عنوان نجات دهنده تان نپذیرفته اید،
29

.مطمئن شوید که امروز این کار را انجام می دهید

" تکرار برای پیش دبستانی ها
" .در حال گفتن آیه راه بروید
چند جا پای کاغذی ببرید .هر یک از
کلمات اول پطرس  7 :5را روی یک جای
پا بنویسید و مرجع آیه را روی یک جا ی
پا بنویسید .با استفاده از چسب نواری بر
روی کف زمین مسیری را شکل دهید تا
بچه ی پیش دبستانی بتواند به راحتی در
آن راه برود .در حالیکه که بچه های پیش
دبستانی آیه را تکرار می کنند ،اجازه دهید
که بچه ای پس از گفتن هر کلمه یک قدم به
جلو بگذارد .به یاد داشته باشید که مرجع
آیه را نیز در ابتدا و انتهای آیه بگویید.
بازی را ادامه دهید تا وقتی که هر یک از
.بچه ها در ان مسیر راه برود

شما می توانید اجازه دهید که یکی از
دخترها وانمود کند که صفوره است و این
.کلمات را تکرار نماید

اگر بچه های جدیدی به کالس آمده اند،
اجازه دهید که دیگران به طور خالصه
.درس قبلی را مرور کنند

تکرار :برای یک کلمه دست بزنید
آیه را دوبار تکرار کنید بعد اجازه دهید یکی از بچه ها پشتش را به (
کالس و آیه حفظی برگرداند .بچه دیگری را انتخاب کنید تا به یک کلمه
از آیه حفظی اشاره کند .بچه ها را در تکرار کردن آیه هدایت کنید ،اما
وقتی که به کلمه انتخاب شده رسیدید ،به جای گفتن آن کلمه  ،دست بزنید.
بچه ای که پشت به آیه نمایشی است ،سعی خواهد کرد که کلمه را حدس
بزند .دو بچه ی دیگر را انتخاب کنید و تا جایی که زمان اجازه می دهد
) .بازی را ادامه دهید

درس
مقدمه
به مصر برگردی؟ اسرائیلی ها نمی خواهند از تو پیروی کنند ،و فرعون "
!می خواهد تو را بکشد
آیا مطمئن هستی این همان چیزی است که خدا می خواهد انجام دهی؟"
بعد از مکالمه موسی با خداوند ،وفتی موسی از مالقاتش با خدا به خانه
.برگشت ،می بایست زن موسی ،صفوره این سخنان را گفته بود
موسی می بایست به او درباره بوته آتش و دستور خداوند مبنی بر
رهبری اسرائیلی ها در خروج از مصر صحبت کرده بود .خدا گفته بود که
.او با موسی خواهد بود و به او در انجام این کار بزرگ کمک خواهد کرد
آیا موسی می توانست به خدا اعتماد کند ،حتی وقتی که نمی توانست بفهمد؟

پیشرفت وقایع

تصویر 1 -3
بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که لوازم شان را می بندند و به همراه
.موسی به یک سفر طوالنی می روند
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را نصبCMتصویر  1 -3را ببینید .تصویر موسی و عصا( -42-2 5 ،
) .کنید
خداوند آنچه را که موسی می باید به فرعون باز گو می کرد به او گفت و
به موسی اطمینان داد که برگشتن به مصر برای او امن خواهد بود .کسانی
که در مصر می خواستند موسی کشته شود ،مرده بودند .موسی عصایی را
که خدا به مار تبدیل کرده بود  ،برداشت و همراه خانواده اش سفر طوالنی
.شان را آغاز کردند
تصویر  2 -3را ببینید .تصویر هارون و عصا را روی یک تخته (
) .نصب کنید CMکوچک-63،92 ،
خدا همچنین با برادر موسی ،هارون ،صحبت کرد .او هارون را برگزید
تا برای موسی صحبت کند .او به هارون گفت که به بیابان برود و موسی
را در آنجا مالقات کند .هارون اطاعت کرد و درحالی که سفر می کرد

می باید درباره برادر کوچکترش از خود می پرسید .آنها احتماال برای 40
.سال بود که یکدیگر را ندیده بودند
تصویر  3 -3ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر دو برادر در آغوش (
) .را نصب کنید CMیکدیگر-03 ،
وقتی که باالخره دو برادر یکدیگر را مالقات کردند آنها می بایست
.یکدیگر را سخت در آغوش کشیده بودند
سپس موسی تمام چیزهایی را که خدا به او گفته بود انجام دهد ،به هارون
گفت .احتماال دو برادر در تمام طول راه بازگشت به مصر ،با یکدیگر
!صحبت کردند
تصویر  4 -3را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر عصا ،هارون ( ،
) .را نصب کنید  -CMموسی و اسرائیلی ها13،92،52-63،23 ،
وقتی که آنها به مصر رسیدند ،بزرگان قوم اسرائیل را جمع کردند.
اسرائیلی ها می باید درباره موسی کنجکاو بودند .آنها می باید چه چیز را
) .درباره او به خاطر می آوردند؟ ( اجازه دهید بچه ها پاسخ دهند
!آنها احتماال از خود پرسیدند که چرا موسی به مصر باز گشته بود
هارون از جانب موسی با اسرائیلی ها صحبت کرد .او گفت که خدا از
رنج آنها آگاه بود و موسی را برگزیده بود تا آنها را در رهایی از بردگی
.هدایت کند
احتماال بزرگان قوم به سخنان هارون شک کردند .برای آنها سخت بود
باور کنند که فرعون اجاه خواهد داد بردگانش آزاد شوند .موسی برای این
که ثابت کند سخنانش حقیقت است ،معجزاتی را که خدا به او داده بود،
انجام داد ( .اجازه دهید بچه ها سه معجزه را مرور کنند – عصای موسی
به مار تبدیل می شد ،وقتی که دستش را از گریبانش بیرون می آورد،
)دستش جزامی شد ،آب نیل به خون مبدل می گشت
کتاب مقدس می گوید :وقتی مردم این چیزها را دیدند باور کردند و خدا
را برداریدCM ،را پرستیدند ( .تصویر  5 -3را ببینید .تصویر -23
) .را نصب کنید CMتصویر فرعون-33 ،
سپس موسی می باید با فرعون روبرو می شد .درحالیکه موسی و هارون
به قصر وارد شدند و به سوی تخت جایی که پادشاه قدرتمند مصر نشسته
 .بود رفتند قلب موسی می بایست به سرعت می تپید
آنها شجاعانه گفتند ":یهوه خدای اسرائیل چنین می گوید :قوم مرا رها
".کن
فرعون گفت ":یهوه کیست؟ یهوه کیست که قول او را بشنوم و اسرائیل را
" .رهایی دهم؟ یهوه را نمی شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد
!فرعون حقیقت را گفت – او خدای زنده و حقیقی را نمی شناخت
آیا شما خدای زنده و حقیقی را می شناسید؟ او کسی است که شما و همه
چیزهای دیگر را آفرید .اما شما مخلوق مخصوص خدا هستید و او شما
را بسیار دوست دارد .کتاب مقدس می گوید ":نه اینکه ما خدا را محبت
)نمودیم ،بلکه او ما را محبت نمود (" .اول یوحنا 01 :4

تصویر 2 -3

اجازه دهید که بچه ها درباره درس بحث
کنند ،این موضوع به بچه ها کمک می کند
.تا آنچه را که آموخته اند ،به یاد آورند

تصویر 3 -3
درباره ی این موضوع بحث کنید که وقتی
موسی و هارون با فرعون صحبت می
کردند ،موسی چه احساسی داشت .اجازه
دهید بچه های پیش دبستانی وانمود کنند که
به فرعون می گویند ":خدا می گوید :قوم
"!من را رها کن

گفته ی فرعون مبنی بر اینکه خدای
اسرائیل را نمی شناسد ،حقیقت داشت.
مصریان خدایان متعددی را می پرستیدند
و خود فرعون نیز یکی از خدایان تلقی می
شد .اگر فرعون می خواست که خدای زنده
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حقیقی را بپرستد می باید قدرتش و مقامش
.به عنوان پادشاه را از دست می داد

از آنجا که این درس بر رشد مسیحی
متمرکز است ،پیغام نجات در آن خالصه
شده است .شما می توانید در زمان دیگری
از ساعت کالس بر ارائه انجیل تاکید
.نمایید

می توانید اجازه دهید که یکی از بچه ها
فرعون را در حالیکه دستورات ظالمانه
صادر می کند ،نقاشی کند .بچه ها از
.مشارکت در درس لذت خواهند برد

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
نشان دهید :حتی وقتی که درک نمی کنی،
.به خدا اعتماد کن
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خدا می خواهد که شما روزی با او در آسمان باشید،اما لیکن گناه تان شما
را از او جدا می سازد .گناه ،خواستن راه خودتان به جای راه صحیح
خداست .کتاب مقدس می گوید ":و هر یکی از ما به راه خود بر گشته
 ).بود ( ".اشعیا6 :35
به این دلیل است که شما کارهای گناه آلودی مانند ،خودخواهانه رفتار
کردن یا قسم خوردن را انجام می دهید .خدا مقدس ( پاک ) است و نمی
تواند نزدیک چیز گناه آلود باشد .در حقیقت ،مجازات گناه ،جدایی ابدی
از خدا در یک مکان تاریک و عذاب آلود است .هر چند که شما مستحق
مجازات گناه هستید،اما خدا شما را دوست دارد .او راهی ساخت تا گناه
تان بتواند بخشیده شود .خدای پسر ،یعنی عیسی مسیح خداوند ،از آسمان
به زمین آمد .او یک زندگی کامل داشت و هرگزگناهی نکرد .اما یک
روز او اجازه داد که مانند یک جنایتکار مجازات شود ،هر چند که هرگز
.کار اشتباهی انجام نداد
او به یک صلیب میخکوب شد .خون او بر روی صلیب ریخت و با میل
.خود برای شما مرد
کتاب مقدس می گوید ":بدون ریختن خون ،آمرزش نیست"( عبرانیان
. ) 22 :9خدا ،عیسی خداوند را به جای شما مجازات کرد تا شما بتوانید
بخشیده شوید .بعد از اینکه عیسی مرد ،او را دفن کردند  ،بعد پس از سه
روز او دوباره زنده شد تا برای همیشه زندگی کند .اگر شما او را قبول
کنید ،او گناه شما را می بخشد و شما را فرزند خود می سازد .او خدای
.زنده و حقیقی است و می خواهد که شما او را بشناسید

فرعون خدای زنده حقیقی را نمی شناخت .او از رها کردن قوم خدا سرباز
.زد .موسی و هارون خواهش کردند ،ولی فرعون نپذیرفت
فرعون اعالم کرد ":شما قوم را از کارشان باز می دارید!"  .بعد او حتی
کارها را برای اسرائیلی ها سخت تر کرد .او به افسران مسئول بردگان
دستور داد تا برای ساختن خشت به اسرائیلی ها هیچ کاهی ندهند .او گفت":
آنها باید خودشان کاه برای خود جمع آوری کنند و از خدمت آنها هیچ کم
نخواهد شد .آنها تنبل هستند ،پس به آنها کار بیشتری بدهید!" ( تصویر
).را بردارید -33CM
موسی و هارون می باید عمیقا ناراحت شده بودند .آنها به قوم اطمینان داده
بودند که خدا آنها را نجات خواهد داد ،اما نه تنها فرعون نپذیرفت ،بلکه
!کارشان را از همیشه سخت تر کرد
اگر اسرائیلی ها این قانون ظالمانه را می شنیدند ،چه می کردند؟ آیا قوم
قادر خواهند بود که حتی در این موقعیت دشوار به خدا اعتماد کنند؟
آیا شما قادرید تا در موقعیت های دشوار به خدا اعتماد کنید؟ شاید خانواده
شما تغییر کرده است و حاال شما باید با یک نامادری یا برادران و
خواهران ناتنی خود زندگی کنید و نمی فهمید چرا زندگی ها نمی تواند
.مثل سابق باشد

شاید درباره موقعیت دشواری در مدرسه دعا کردید ،ولی به نظر نمی
رسد ،تغییری ایجاد شده باشد .وقتی نمی فهمید چرا بعضی چیزها اتفاق
می افتد ،شاید وسوسه شوید که از اعتماد کردن به خدا خود داری کنید.
شاید فکر کنید که خدا به شما یا پاسخ دادن به دعای تان عالقه ای ندارد.
اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول کرده اید ،حتی
وقتی که درک واضحی ندارید به خدا اعتماد کنید .آیه ی حفظی ما می
گوید ( ،امثال ) 6 -5 :3را تکرار کنید .خدا نمی خواهد شما به درک و
فهم خودتان تکیه کنید .خدا در قسمت دیگری از کتاب مقدس می گوید":
افکار من افکار شما نیست و طریق های شما طریق های من نی" ( اشعیا
8 :55 ).
راه های خدا همیشه درست و بهترین است! شما حتی در موقعیت های
.دشوار نیز می توانید به او اعتماد کنید
موسی می بایستی از خود پرسیده بود آیا اسرائیلی ها می توانستند در آن
موقعیت دشوار به خدا اعتماد کنند .افسران پادشاه بیرون رفته و به بردگان
گفتند که از این به بعد باید خودشان کاه خود را تهیه کنند و باید همان تعداد
.خشت را بسازند
کارگرها با عجله می رفتند تا کاه کافی جمع کنند ،اما وقتی که نمی توانستند
به همان اندازه خشت بسازند ،آنها بی رحمانه کتک می خوردند ( .تصویر
6 -3را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر فرعون و رهبران اسرائیلی،
را نصب کنید ) .بزرگان اسرائیلی با نا امیدی به نزد فرعون -33-43CM
رفتند و از رفتار غیر منصفانه اش شکایت کردند .فرعون بسیار عصبانی
شد و می باید فریاد کرده بود " :شما تنبل هستید! به دشت ها بروید و
همانطور که به شما گفته شد کارتان را انجام دهید!"( تصویر  7 -3را
را بردارید ،تصویر عصاها ،هارون و موسیCM ،ببینید .تصویر -33
) .را نصب کنید-63،13،92،52CM
وقتی که بزرگان قوم قصر را ترک کردند ،عصبانی و نا امید بودند.سپس
آنها موسی و هارون را که در آن نزدیکی ایستاده بودند دیدند .آنها فریاد
زدند ":تمام اینها تقصیر شما است! باشد که خداوند بر شما بنگرد و داوری
نماید!" موسی می باید از خود پرسیده بود".چرا آنها ما را مقصر می کنند؟
" او به خدای زنده و حقیقی اعتماد کرده بود ،خدایی که او را هدایت کرد
تا به مصر نزد قومش برگردد .خدا گفته بود که رهایی دهنده آنها است
و هارون را نیزبرای کمک به موسی خوانده بود .اما اکنون قوم به این
موضوع ایمان نداشت .آنها نمی دانستند که چه اتفاقی می افتد و به خدا
 .اعتماد نکردند
اگر عیسی خداوند را به عنوان نجادهنده خود پذیرفته اید ،حتی وقتی که
نمی فهمید به خدا اعتماد کنید .شاید تغییراتی که پذیرفتن آنها دشوار است،
وارد زندگی شما شود .و شاید بعضی اوقات باید مدت زیادی صبر کنید
.تا پاسخ خدا به دعای تان را ببینید

بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که برای ساختن خشت ،کاه جمع می
.کنند

تصویر 4 -3

تصویر 5 -3

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
.نشان دهید
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بنا براین حتی وقتی نمی توانید ببینید که خدا کار می کند  ،چگونه می
توانید به او اعتماد کنید؟
اول باید به یاد آورید که خدا برای شما اهمیت قائل است و وفادارنه وعده
هایش را نگه می دارد .بیایید آیه حفظی درس قبل مان راتکرار کنیم.
( اول تسالونیکیان  42 :5را تکرار کنید  ) .بعد باید به یاد آورید که راه
های خدا  ،راه های شما نیست .حتی نمی توانید تصور کنید که او چگونه
امور را به پیش می برد .شک ها و ترس های شما از طرف دشمن تان
شیطان است ،شیطان نمی خواهد شما به خدا اعتماد کنید .باالخره به جای
این که تسلیم بی ایمانی شوید ،از خدا بخواهید به شما کمک کند تا به او
اعتماد کنید .آیه حفظی ما می گوید
امثال  6 -5 :3را تکرار کنید) .به خودتان یاد آوری کنید که خدا قادر (
مطلق است و همه چیز را تحت کنترل دارد .از او بخواهید شما کمک
کند تا در حالیکه امور را به خیریت شما به پیش می برد ،صبورانه
منتظر باشید .خدا شما را بسیار دوست دارد و نسبت به شما نا مهربان
نمی شود  .او بسیار حکیم است و هرگز مرتکب اشتباهی در زندگی شما
.نمی شود .می توانید حتی وقتی که نمی فهمید به او اعتماد کنید

تصویر 6 -3

قوم اسرائیل متوجه نبودند چه اتفاقی می افتد از اعتماد کردن به خدا خود
داری کردند .آنها موسی و هارون را به خاطر مشکالت شان سرزنش
.کردند
تصویر  8 -3را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر موسی در حال دعا (
) .را نصب کنید  -CMکردن53 ،
موسی برای قوم نزد خداوند دعا کرد " :خداوندا چرا بدین قوم بدی کردی؟
و برای چه مرا فرستادی؟
زیرا از وقتی که نزد فرعون آمدم تا به نام تو سخن گویم ،بدین قوم بدی
کرده است و قوم خود را هرگز خالصی ندادی" خدا به موسی پاسخ داد":
من یهوه هستم .به قوم بگو آنها را از مصر بیرون می آورم .من آنها را از
بندگی رها می سازم .من آنها را به عنوان قوم خودم به یک سرزمین نیکو
" .خواهم برد

نقطه اوج داستان

خدا هفت بار با قدرت بر سخنانش تاکید
کرد که نسبت به کالمش وفادار و امین
.خواهد ماند
بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که موسی را تشویق می کنند و می
"!گویند " ،موسی ،به خدا توکل کن
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!خدا موسی را تشویق کرد تا به او اعتماد کند

نتیجه

موسی آنچه را که خدا گفته بود به قوم گفت ،اما آنها همچنان از ایمان
آوردن خودداری کردند .موسی به خدا گفت ":قوم به من گوش نمی دهند،
چطور می توانم توقع داشته باشم که فرعون به من گوش دهد؟ اما خدا به
.موسی و هارون اصرار کرد که به او اعتماد کنند
برو و به فرعون پادشاه مصر بگو که بنی اسرائیل را از زمین خود رها "

کند" .موسی می دانست که او و هارون می باید از خدا اطاعت می کردند
و دوباره به نزد فرعون می رفتند .آنها احتیاج داشتند به خدا اعتماد کنند
.هر چند که نمی فهمیدند چطور تمامی این امور به پیش خواهد رفت
) تصاویر را بردارید (

تالش
اگر شما عیسی را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید ،آیا حتی وقتی
که نمی فهمید  ،به خدا اعتماد خواهید کرد؟ مهم نیست که چه تغییراتی در
زندگی شما وارد می شود یا چه مدت باید صبر کنید تا خدا کار کند ،به یاد
بیاورید که او خداست! او به شما اهمیت می دهد و وفادارانه در زندگی
شما کار می کند .از خدا بخواهید به شما کمک کند تا صبورانه به او
اعتماد کنید تا آنچه را که بهترین است ،برای شما انجام دهد .آیه حفظی ما
) .را به یاد آورید ( .امثال  6 -5 :3را با هم تکرار کنید
شاید درست حاال به موقعیتی فکر می کنید که نیاز دارید درباره آن به
خدا اعتماد کنید .چرا درباره آن موقعیت با خدا صحبت نمی کنید؟ تصدیق
کنید که او خدا است و از او بخواهید به شما کمک کند که به راه های
او ،نه به راه های خودتان اعتماد کنید ( .زمانی را برای دعا در سکوت
) .اختصاص دهید
زمان راز گاهان به شما کمک می کند تا در این هفته به خدا اعتماد کنید.
هفته بعد می توانید به ما بگویید که چطور خدا به شما کمک کرد تا به
.اواعتماد کنید

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
.نشان دهید

دعوت
اما اگر شما عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود نمی شناسید ،اول
نیاز دارید به او اعتماد کنید تا شما را فرزند خویش سازد .کتاب مقدس می
گوید ":و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا
) گردند ،یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد ( " .یوحنا 12 :1
قبول کردن او یعنی توافق کردن با خدا در این موضوع که شما گناهکار
هستید و ایمان دارید که عیسی خدای پسر است .عیسی کسی است که برای
.شما مرد و دوباره زنده شد
وقتی که فقط به عیسی اعتماد می کنید تا شما را از مجازات گناه تان
نجات دهد ،خدا شما را فرزند خویش می سازد .او زندگی اش را در شما
قرار می دهد تا شما بتوانید برای خشنودی او زندگی کنید و روزی با او
در آسمان زندگی کنید .آیا عیسی خداوند را قبول می کنید و فرزند خدا می
شوید؟

با استفاده از این روش یا روش دیگری که
موثر یافته اید ،از بچه ها دعوت کنید که
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 یوحنا  42 :5و اصطالح "
ایمان بیاورید" دعوت از بچه ها را ارائه
دهید .از کسانی که مایلند به عیسی ایمان
بیاورند بخواهید تا در انتها ی درس شما را
.مالقات کنند
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لطفا سرتان را خم کنید و چشمان تان را ببندید .اگر مایلید عیسی خداوند
را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید ،لطفا با ایستادن به من نشان دهید.
( مکث کنید و متوجه جواب ها شوید ) .اگر شما ایستاده اید ،لطفا مرا (
در یک مکان و زمان مشخص ) مالقات کنید تا بتوانم از روی کالم خدا
.به شما نشان دهم که چطور می توانید فرزند او شوید

سواالت مروری

موسی چه چیزی را با خود به مصر برد؟
).عصایی که خدا آن را به یک مار تبدیل کرده بود(

1-

خدا قصد داشت از چه کسی استفاده کند تا برای موسی صحبت کند؟
)هارون  ،برادرموسی(

-2

موسی چطور به رهبران اسرائیل ثابت کرد که خدا او را فرستاده بود؟
عصای او به ماری تبدیل شد ،وقتی که دستش را از گریبانش بیرون(
).کشید ،دستش جزامی شد ،آب نیل به خون مبدل شد
وقتی که موسی از فرعون خواست تا اسرائیلی ها را رها کند ،فرعون
چه پاسخ داد؟
).او خدا را نمی شناخت ،پس برای چه باید از او اطاعت می کرد(

-3
4-

چرا نیاز دارید که خدا را بشناسید؟
).او تنها کسی است که می تواند شما را از گناه تان نجات دهد(

-5

خدا چه کار کرد تا شما بتوانید او را بشناسید؟
او پسرش را فرستاد که بر روی صلیب بمیرد تا گناهان شما بخشیده(
).شود

-6

-7فرعون اسرائیلی ها را در چه موقعیت دشواری قرار داد؟
او به آنها کاه نداد که خشت بسازند و بدین ترتیب کار آنها را سخت تر(
) .کرد
-8.موقعیتهای دشواری را نام ببرید که در آن نیاز دارید به خدا اعتماد کنید
جدایی از والدین -تغییر محل زندگی -یافتن دوستان جدید -مشکالت در(
)مدرسه
 -9اسرائیلی ها چه کسانی را به خاطر مشکالت شان سرزنش کردند؟
)موسی و هارون(
 -01وقتی که قوم موسی را به خاطر مشکالت شان سرزنش کردند ،موسی
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چه کرد؟
).او نزد خدا دعا کرد(
 -11وقتی که مشکالت بر سر راه شما قرار می گیرد ،چه کاری باید انجام
دهید؟
به خدا اعتماد کنید ،به یاد آورید او وعده هایش را نگاه می دارد ،راه های(
).او بهترین است
 -12آیه ی حفظی ما ،امثال  6 -5 :3می گوید چه کاری باید انجام دهید؟
به جای این که به خودتان اعتماد کنید ،به خداوند کامال اعتماد کنید تا بتواند(
).شما را هدایت کند

سواالت پیش دبستانی

1خدا از طریق موسی چه معجزاتی کرد تا مردم به او ایمان بیاورند؟
او عصای موسی را به یک مار تبدیل کرد ،وقتی که موسی دستش را از(
).گریبانش بیرون کشید دستش جزامی شد ،آب رود نیل به خون مبدل شد
فرعون خدا را نمی شناخت .خدا چه کسی را از آسمان فرستاد تا شما
بتوانید او را بشناسید؟
).عیسی  ،پسر خدا  ،کسی که برای گناهان شما بر روی صلیب مرد(

-2

-3
فرعون چگونه کاررا برای برده ها سخت تر کرد؟
آنها می باید سخت تر کار می کردند تا برای ساختن خشت  ،کاه نیزجمع(
).آوری می کردند
وقتی مشکلی دارید چه کاری باید انجام دهید؟
)..با خدا صحبت کنید و به او اعتماد کنید(

-4
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موسی قدرت خدا را می بیند

درس 4

چشم انداز درس
متن کتاب مقدس

خروج 24 :21 -1 :7

افسسیان  " 31 :2لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید ،به
آیه حفظی
" .خون مسیح نزدیک شده اید
بچه نجات نیافته ،بهای پرداخت شده گناهش به وسیله مرگ مسیح بر روی
هدف تعلیم
.صلیب را به خود اختصاص می دهد
.تعلیم اصلی

تنها خدا می تواند شما را از مجازات گناه آزاد سازد

.تاکید برای نجات یافتگان از خدا تشکر کنید که شما را از مجازات گناه تان آزاد ساخت
 - CMکمک های تصویری

تصاویر  6 -1 -4یا تصاویر82،52-63،33،13،92-15

خطوط اصلی درس
مقدمه
آیا اسرائیلی ها در پیروی از دستورات خدا استوار خواهند بود؟

-1

-2
پیشرفت وقایع
الف -خدا موسی را به نزد فرعون فرستاد و او را قادر به انجام یک معجزه نمود .اما دل فرعون سخت شده
)بود و نپذیرفت که قوم را رها کند41 -1 :7 ( .
) ب -خدا یک سری آفت و بال فرستاد ،ولی دل فرعون همچنان سرسخت باقی ماند92 :01 -51 :7 ( .
پ) موسی درباره بالی دهم،یعنی مرگ تمامی نخست زادگان مصر ،به فرعون هشدار داد01 -1 :11 ( .
ت -خدا به موسی و هارون درباره کاری که عبرانیان می باید انجام می دادند تا از بالی قریب
) الوقوع در امان بمانند ،آموزش داد11 -1 :21 ( .
ث -وقتی که فرشته مرگ بر نخست زادگان هر خانه برخورد می کرد ،عبرانیان به خاطر خونی که
) بر روی درهای منازل شان بود ،در امان بودند31 -21 :21 ( .
) ج -عید پسح می باید به عنوان یک رسم ،هر سال اجرا می شد02 -41 :21 ( .
) موسی آموزش های خدا را به قوم داد و آنها نیزاطاعت کردند82 -12 :21 ( .

-چ

) ح -در نیمه شب خداوند تمامی نخست زادگان مصر را کشت03 -92 :21 ( .
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نقطه ی اوج داستان
.هر خانه عبرانی که بر روی درب خود خون بره را داشت ،از مصیبت مرگ در امان ماند

-3

نتیجه
فرعون عبرانیان را رها کرد و آنها مصر را با ثروت زیادی
) ترک کردند24 -13 :21 ( .

-4

 ):دعوت( بچه نجات نیافته
) تنها خدا می تواند شما را از مجازات گناه نجات دهد ( .اعمال13 :61
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تعلیم آیه حفظی

آیه حفظی پیش دبستانی ها
.اول پطرس  7 :5را مرور کنید

:آیه حفظی
افسسیان  "31 :2لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور
" .بودید ،به خون مسیح نزدیک شده اید
:مقدمه
اگر دیوار بلندی بین شما و دوست تان وجود داشت ،شما باید راهی پیدا می
کردید تا به دوستتان نزدیک شوید مثال از دور بزنید یا از باالی دیوار.
اما شما در مورد گناه که شما را از خدا جدا می سازد ،چه کاری می توانید
انجام دهید .شما نمی توانید گناه را دور بزنید یا از باالی آن عبور کنید و به
تنهایی از بدی گناه تان رهایی یابید .در واقع تنها یک راه وجود دارد خدا
.می تواند شما را نزدیک خودش بیاورد
:معرفی
کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست،نشان دهید .آیه را (
از کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید چطور آن را پیدا کرده اید .اجازه
) .دهید بچه ها آیه را از روی آیه نمایشی با شما بخوانند
:توضیح
لیکن الحال در مسیح عیسی" -شما فقط می توانید به وسیله پسر خدا" ،
" .یعنی عیسی مسیح  ،به نزد خدا بیایید
شما که در آن وقت دور بودید" -شما به خاطر گناه تان ( چیزهای اشتباهی
.که می گویید ،انجام می دهید یا فکر می کنید ) .از خدا جدا می شوید
به خون مسیح نزدیک شده اید" -اما وقتی به عیسی ،کسی که خونش "
ریخت و بر روی صلیب به خاطر گناه تان مرد ،ایمان می آورید خدا شما
.را می بخشد و شما را نزد خود می آورد
او شما را فرزند خویش می سازد تا بتوانید در این جا روی زمین و روزی
.در آسمان برای همیشه او را بشناسید و دوست بدارید
:کاربرد
نجات یافتگان :اگر شما هرگز به عیسی به عنوان نجات دهنده تان ایمان
نیاورده اید ،خدا می خواهد شما را از گناه تان آزاد سازد و فرزند خویش
گرداند  .آیا امروز به عیسی مسیح ایمان می آورید؟
نجات یافتگان :اگر قبال به عیسی به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده اید،
به این فکر کنید که خدا چقدر زیاد به شما نیکویی کرده است .او گناه تان را
بخشید و شما را نجات داد! شما باید هر روز از او تشکر کنید که شما را از
.مجازات گناه آزاد کرد
41

تکرار پیش دبستانی ها
با استفاده از اشارات ،اول پطرس  7 :5را
تعلیم دهید " :و تمام اندیشه های خود را
" ( سرتان را در دست های تان بگیرید و
چهره ای غمگین به خود بگیرید ) .به وی
( با هر دو انگشت اشاره تان به باال اشاره
کنید ) .واگذارید ( وانمود کنید که جسمی
سنگین را به سوی دیگر هل می دهید )
زیرا که او برای شما ( به بچه ها اشاره
کنید ) فکر می کند ( خودتان را در آغوش
) .بگیرید

تکرار :حرف اول
اجازه دهید یکی از بچه ها حرف اول یکی از کلمات را انتخاب کند .بعد (
بچه ها آیه را می گویند ،آنها برای گفتن هر کلمه که با آن حرف شروع می
.شود می ایستند و برای گفتن بقیه کلمات می نشینند
اجازه دهید بچه دیگری حرف اول کلمه دیگری را انتخاب کند و این بار
برای گفتن کلماتی که با آن حرف شروع می شود ،دست بزنید .با به کار
بردن حرف اول و فعالیت های متفاوت ،بازی را ادامه دهید .به عنوان یک
فعالیت مخصوص بچه ها می توانند در یک زمان فعالیت های متفاوتی
).برای چند حرف اول انجام دهند

درس
مقدمه برای پیش دبستانی ها
ما پیش از رفتن به سفر یا نقل مکان کردن
کارهای زیادی انجام می دهیم ( .به طور
خالصه بحث کنید ) .باید مواظب باشیم که
این کارها را انجام دهیم .کتاب مقدس می
گوید چطور خدا به اسرائیلی ها گفت که
در انجام آنچه که او دستور داد ،مواظب
.باشند

اجازه دهید بچه ها به طور خالصه درس
های گذشته را مرور کنند  .بچه ها از
مرور گفتار درس های گذشته لذت خواهند
.برد

تصویر 1 -4

بچه های پیش دبستانی می توانند بگویند" ،
! خدا می گوید ،قوم مرا رها کن

احتماالً جادوگران قادر بودند که از طریق
.قدرت شیطان این معجزه را جعل کنند
تصویر 2 -4
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مقدمه
فرض کنید کسی به شما هشدار داد که اتفاق وحشتناکی در شرف وقوع
بود ،اما شما با پیروی از بعضی راهنمایی ها  ،می توانستید در امان باشید.
حتما آن راهنمایی ها را گوش می دادید ،اینطور نیست؟
کتاب مقدس می گوید :به اسرائیلی ها هشدار داده شده بود که اتفاق
وحشتناکی در شرف وقوع بود .اگرآنها از بعضی راهنمایی ها پیروی می
کردند ،در امان می ماندند و حتی از اسارت مصری ها رها می شدند .آیا
آنها از راهنمایی ها ی خدا اطاعت می کردند؟

پیشرفت وقایع
وقتی فرعون با خشم بر کار اسراییلی ها افزود ،آنها به جای این که به خدا
اعتماد کنند تا آنها را از اسارت رهایی بخشد ،موسی و هارون را سرزنش
.کردند
خدا دوباره به موسی گفت که او و هارون می باید به نزد فرعون بروند و
.به او بگویند قوم خدا را رها نماید
تصویر  1 -4را ببینید .تصویر موسی و هارون و عصاها ،فرعون و (
) .را نصب کنید  -CMجادوگران33،13،92،52 ،63-83
موسی و هارون برای دریافت جرات الزم به خدا توکل کردند و به
حضور پادشاه قدرتمند مصر رفتند و اعالم کردند ":خدای قادر مطلق
"پدران ما می گوید اجازه بده تا اسرائیلی ها مصر را ترک کنند
در حالی که مردان حکیم و جادوگران فرعون تماشا می کردند فرعون این
!"تقاضا را عنوان کرد ":معجزه ای به من نشان بده
را نصب کنید ،تصویر مار CM ،تصویر  2 -4را ببینید .تصویر ( -63
) .را نصب کنید -28 CM
هارون عصایش را به مقابل پادشاه پرت کرد و عصا به ماری تبدیل شد.

!اما مردان پادشاه نیز چنین کاری کردند و عصاهای شان به مار مبدل شد
را با تصویر مارها CM -93 ،تصویر  3 -4را ببینید .تصویر ( -82
) .تعویض کنید CM
شاید مردان پادشاه به هارون و موسی پوزخند زدند ،اما در کمال تعجب
!آنها ،عصای هارون تمام عصاهای آنها را بلعید
خدا قدرتش را به فرعون نشان می داد ،اما فرعون تحت تاثیر قرار
نگرفت ،زیرا مصریان خدایان دروغین و بت های زیادی را می پرستیدند.
.او از آزاد کردن اسرائیلی ها خود داری کرد
تصویر  4 -4را ببینید .تصاویر را بردارید ،موسی و هارون و عصاها( ،
) .را روی یک تخته کوچک نصب کنید  36 CMو  31و  29و -52
خدا به موسی گفت که در ادامه چه کار کند .صبح روز بعد هارون و
موسی ،فرعون را در رودخانه ی نیل دیدند و گفتند  ":خدا می گوید قوم
مرا آزاد کن .از آنجا که قبول نکردی ،وقتی که ببینی رود نیل به خون
" .مبدل شود ،خواهی دانست که او خدا است
) .را نصب کنید  CMتصویر رودخانه مبدل گشته به خون( -04 ،
وقتی فرعون و مردان اش نگاه می کزدند ،هارون با عصایش به رود نیل
ضربه زد و آب مبدل به خون گشت .هارون عصایش را به سوی رودخانه
ها و برکه ها و جویبارها دراز کرد .به زودی تمام آب های مصر به خون
مبدل گشت! ماهی ها مردند و هیچ آب تمیزی برای نوشیدن وجود نداشت.
!حتی آب درون کوزه ها نیز به خون تبدیل شد
یک هفته ی تمام گذشت اما فرعون با لجاجت تمام از تسلیم شدن سرباز
زد .خدا در ادامه یک سری بال بر مصر فرود آورد .بال یک مشکل
.وحشتناک است
) .را نصب کنید  CMتصویر  ،قورباغه ،پشه و مگس( -14 -34 ،
بعد از این که آب به خون مبدل گشت ،خدا قورباغه ها را فرستاد .قورباغه
ها زمین و خانه ها را اشغال کردند .بعد خدا ابرهای عظیمی از پشه ها را
فرستاد که مردم و حیوانات را زجر دادند .بعد خدا دسته های مگس ها را
فرستاد که هوا و خانه های مصریان را پر کردند! در ابتدا فرعون گفت که
.اسرائیلی ها را رها خواهد کرد ،اما بعد او تصمیمش را تغییر داد
) .را نصب کنید  CMتصویر حیوانات بیمار و دمل پوستی( -44 -54 ،
بالها ادامه یافتند .خدا بیماری وحشتناکی بر حیوانات مصریان فرود آورد.
بسیاری از حیوانات مردند .وقتی که هنوز پادشاه از رها کردن قوم سرباز
می زد ،خدا زخم های بسیار بدی بر بدن های مصریان و حیوانات شان
فرستاد .اما فرعون هنوز با وجود رنج مردمش تحت تاثیر قرار نگرفته
.بود
) .را نصب کنید  MCتصویر طوفان تگرگ( -64 ،
بعد خدا طوفان تگرگ نیرومندی به همراه رعد و برق فرستاد .تگرگ
محصوالت را نابود کرد و حیوانات و مصریان را زد .آیا حاال فرعون
.فکرش را عوض خواهد کرد؟ نه! او همچنان از رها کردن قوم سرباز زد
) .را نصب کنید MCتصویر ملخ ها( -74 ،

بچه ها از مشخص کردن رود نیل بر روی
نقشه لذت خواهند برد .به عالوه این که
رودخانه نیل برای کشاورزی و اقتصاد
مصر حیاتی بود ،همچنین به نوعی با
بسیاری از خدایان مصریان در ارتباط بود.
هر کدام از این بالها مبارزه ای مستقیم با
این خدایان بود .در حالی که درباره هر
بالیی بحث می کنید اجازه دهید بچه ها آن
) ،...ها را بشمارند( .بالی شماره یک

تصویر 4 -3
بچه ها پیش دبستانی می توانند وانمود کنند
که با عصای هارون به رودخانه ضربه
.می زنند
بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که مانند قورباغه ها قور قور و مانند
.مگس ها وز وز می کنند
در مصر قورباغه ها مقدس تلقی می شدند
و نباید کشته می شدند .جادوگران فرعون
متوجه " دست خدا " در نزول بال پشه این
حشرات از خاک می آمدند و خیلی زیاد
بودند .شاید مگس ها از نوع مگس های
گزنده بودند که تنها بر مصریان نازل می
.شدند

تصویر 4 -4
بیماری های عفونی به حیواناتی که
در دشت بودند نازل شد ،اما ظاهرا به
حیواناتی که در آغل بودند آسیبی نرساند.
زخم ها ،جوش های درد ناکی بودند که
بر انسان ها و حیوانات نازل شده بودند.
مصریان خدایانی را می پرستیدند که طبغ
اعتقاد آنها بر بیماری ها و آفات قدرت
داشتند ،اما این خدایان نمی توانستند آنها را
.نجات دهند
در حالیکه که در باره ی طوفان تگرگ
بحث می کنید یک قطعه یخ بیاورید تا
بچه ها آن را لمس کنند .لمس اشیایی که
به داستان مربوط می شود ،به بچه ها در
.یادگیری دروس کمک می کند
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تگرگ تمامی محصوالتی را که آماده
درو بودند ،نابود کرد ،دسته های بسیار
عظیم ملخ که بعد از تگرگ آمدند ،کامالً
محصوالت باقیمانده را نابود کردند .این
بال ها خدایان مصری آب و هوا و حاصل
.خیزی محصوالت را به مبارزه طلبیدند
این تاریکی عجیب تنها بر مصریان
فرود آمد .فرعون ،به عنوان نماینده خدا
خورشید ،با این بال به نحو مخصوصی به
.مبارزه طلبیده شده بود

این تالش چهارم فرعون برای مصالحه
بود .مصر به حیوانات اسرائیل نیاز داشت،
تا جایگزین حیوانات از بین رفته خود
نماید .موسی هر گونه مصالحه ای را رد
کرد زیرا حیوانات برای گذراندن قربانی
.در پرستش مورد نیاز بودند

گناهایی را مثال بزنید که به بچه های
مورد تعلیم شما و شرایط موجود مربوط
.می شود

برای انتخاب بره ،آموزش ها و دستورات
بسیار مهمی وجود داشت .بره می باید نر
و یک ساله و بدون عیب می بود .استخوان
آن نباید شکسته می بود .چنین جزئیاتی
نمونه ای از بره خدا بود که می باید می
.آمد
تصویر 5 -4
زوفا یک گیاه بوته ای معمولی بود که
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سپس خدا ملخ ها را فرستاد تا تمامی مصر را بپوشانند .آنها تمامی گیاهانی
.را که طوفان تگرگ نابود نکرده بود  ،خوردند
) .را نصب کنید  MCتصویر  5 -4را ببینید .تصویر تاریکی( -84 ،
بعد خدا بالی نهم را فرستاد .موسی دستش را به سوی آن بلند کرد و
تاریکی غریبی قسمت مصریان را پوشاند ،ولی اسرائیلی ها هنوز در
.روشنایی بودند
در ابتدا به نظر رسید که فرعون واقعا تسلیم خدا شده بود .او به موسی
گفت که قوم می توانند بروند  ،اما باید حیوانات را باقی گذارند  .موسی
نپذیرفت .خدا گفت اسرائیل باید آزاد شود و هیچ چیز در مصر باقی نماند.
حتی پس از نه بالی وحشتناک ،فرعون مایل نبود که به خدا تسلیم شود .او
.با عصبانیت به موسی دستور داد که از نزد او برود و دیگر بر نگردد
موسی آخرین هشدار را به پادشاه لجوج داد " .قریب به نصف شب تمامی
نخست زادگان مصر خواهند مرد .حتی پسر خودت که روزی باید پادشاه
شود ،می میرد .اندوه عظیمی در مصر خواهد بود .این بدترین بالها خواهد
" .بود ،ولی اسرائیل در امان خواهد بود
خدا نخست زادگان اسرائیل را چگونه محافظت می کرد؟ او به موسی چند
آموزش داد تا از آنها به دقت پیروی کند .آنها نیزمجازات می شدند ،مگر
.این که از نقشه خدا پیروی می کردند
خدا می گوید شما نیز به خاطر گناه تان مستحق مجازات هستید .مانند هر
شخص دیگری ،شما نیز با "میل" گناه کردن به دنیا آمدید .کتاب مقدس
)می گوید ":کسی عادل نیست ،یکی هم نی" ( رومیان01 :3
هیچ کس به اندازه کافی نیکو نیست که خدا را خشنود سازد .همه گناه
کرده اند .گناه هر چیزی است که شما بگویید یا انجام دهید یا فکر کنید که
شریعت خدا را می شکند .شاید شما نقشه هایی طرح می کنید تا از قوانین
والدین تان خانه سر پیچی کنید .شاید با نوشتن از روی تکالیف درسی
شخص دیگری تقلب کرده اید .شاید شما به تصاویری نگاه کرده اید که
خدا از آنها خشنود نیست .تمامی این چیزها گناه است ،زیرا اینها شریعت
.خدا را می شکند
خدا می گوید مجازاتی که شما به خاطر گناه سزاوار آن هستید ،جدایی
ابدی از او در یک مکان بسیار بد عذاب است .شما مجازات خواهید شد،
.مگر این که از نقشه او پیروی کنید
اسرائیلی ها نیز مجازات می شدند ،مگر اینکه از نقشه خدا پیروی می
کردند .موسی به دقت به آموزش های خدا گوش داد .هر خانواده باید بره
سالمی را انتخاب می کرد .حیوان باید کشته می شد و خونش را در کناره
ها و باالی چهار چوب در از بیرون می پاشیدند .آنها باید برای پاشیدن
.خون از شاخه بوته زوفا استفاده می کردند
تصویر  4 -6را ببینیر .تصاویر را بردارید  ،تصویر چارچوب در( ،
) .را نصب کنید  MCاسرائیلی ها  ،کاسه-94 -15 ،
خدا گفت ":و چون خون را ببینم از شما خواهم گذشت و شما را از مرگ

محافظت می نمایم ".و چون مرگ بر نخست زاده خانوادها ی مصری
فرود آید ،عبرانیان تحت حفاظت خونی که بر در خانه هایشان است در
امان خواهند بود .خدا آنها را دوست داشت و می خواست آنها را نجات
.دهد
خدا شما را نیز دوست دارد و می خواهد شما را نجات دهد .خدا آفریننده
نیرومند هستی است .او تمامی موجودات را آفرید ،اما مهم تر از همه،
شما را آفرید! خدا کامال عادل ( عالی ،بدون گناه ) است .او حق دارد که
شما را به خاطر گناه تان مجازات کند .اما چون او شما را دوست دارد،
می خواهد که شما را نجات دهد .در کتاب مقدس خدا می گوید ":با محبت
 ).ازلی تو را دوست داشتم" ( ارمیا3 :31
محبت او نسبت به شما برای همیشه ادامه دارد .او می خواهد شما را از
گناه آزاد کند تا به جای این که از او جدا شوید ،روزی برای همیشه با او
در آسمان زندگی کنید .خدا شما را دوست دارد و می خواهد شما را نجات
.دهد
خدا اسرائیلی ها را دوست داشت و می خواست آنها را نجات دهد .او به
موسی گفت که قوم تحت محافظت خونی که بر در منازل آنها است ،در
امان خواهند بود .بعد او گفت که گوشت بره ها را بریان کنند و فورا
بخورند .قوم می بایست برای ترک کردن مصر آماده می بود! خدا گفت
که آن شب ،پسح خداوند بود و می بایستی آن روز را برای همیشه به یاد
.بیاورند
موسی دقیقا آموزش های خدا را به اسرائیلی ها توضیح داد و آنها دقیقا
مطابق آموزش های خدا عمل کردند .آنها با استفاده از شاخه های بوته
زوفا خون را بر در منازل شان پاشیدند و بعد به درون منازل شان رفتند و
.منتظر ماندند
در نیمه شب فرشته خداوند از سراسر مصر گذشت .همانطور که خدا گفته
بود نخست زاده تمامی خانواده های مصر که شامل خانواده فرعون نیز
می شد ،مردند .حتی نخست زاده حیوانات نیز مردند! چون مرگ ،اندوه
و غم را بر هر خانه مصری آورد ،صدای فریادهای بلند در سراسر شب
.شنیده می شد
وقتی که خانواده های عبرانی منتظر بودند ،از چیزی نمی ترسیدند .خدا
.به آنها وعده داد که به واسطه خون بره ها  ،از مرگ نجات خواهند یافت
خدا وعده داده است که شما می توانید به واسطه خون بره بی نقص،
یعنی عیسی خداوند  ،از مرگ نجات یابید .او" بره خدا که گناه جهان را
بر می دارد" ( یوحنا ) 92 :1نامیده شد ،زیرا او زندگیش را داد تا شما را
نجات دهد .به عنوان قسمتی از نقشه خدا عیسی با میل خود عذاب کشید،
خونش را ریخت و بر روی صلیب مرد تا مجازات گناه شما را بردارد.
) .آیه حفظی ما می گوید ،افسسیان(  31 :2را با هم تکرار کنید

اغلب در مراسم پاک سازی مورد استفاده
.قرار می گرفت

بچه ها را تشویق کنید تا اسامی خود شان
را در این آیات قرار دهند تا بدین ترتیب
این تعلیمات را برای بچه ها شخصی
.نمایید

می توانید از چند تن از بچه های بزرگ
تر کالس استفاده کنید تا نمایش صحنه
آماده سازی یک خانواده اسرائیلی برای
این شب را بازی کنند .بچه ها از مشارکت
.در درس لذت خواهند برد

تصویر 6 -4

با استفاده از آیه حفظی ،به بچه ها کمک
کنید تا اهمیت مرگ مسیح برای خود را
.بفهمند
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گناه تان شما را از خدا جدا می سازد ،لیکن خون عیسی راهی فراهم
ساخت تا شما بخشیده شوید .بعد از اینکه عیسی برای گناه شما بر
روی صلیب مردن  ،او را دفن کردند سپس او بعد از سه روز دوباره
زنده شد .او بهای کامل گناه تان را پرداخت و امروز در آسمان زندگی
می کند .تنها راهی که شما می توانید از مرگ نجات یابید ،به واسطه
.ی خون بره بی نقص،یعنی عیسی مسیح خداوند است
اسرائیلی ها می توانستند تنها به واسطه خون بره ها از مرگ نجات یابند.
کتاب مقدس می گوید وقتی که خدا خون را بر درهای منازل آنها دید ،از
.آنها گذشت

نقطه ی اوج داستان

!هر خانه عبرانی که خون بره را داشت ،از بالی مرگ در امان بود

نتیجه

بچه ها ی پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که سریعا ً برای سفر ،وسایل مورد
.نیاز را بسته بندی می کنند

کارت تعلیم
کارت تعلیم با تاکید تعلیم برای بچه نجات
یافته را نشان دهید :از خدا تشکر کنید که
شما را از مجازات گناه آزاد ساخت می
توانید زمان کوتاهی برای دعا داشته باشید
تا چند تن از بچه های نجات یافته ازخدا به
.خاطر نجات شان تشکر کنند
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تصویر  7 -4را ببینید .تصاویر را بردارید ،تصویر موسی و هارون و (
) .را بردارید  MCعصاها و فرعون36 ،و 33و 31و 29و -52
هنوز شب بود که فرعون موسی و هارون را فراخواند .پادشاه با عصبانیت
و اندوه فریاد زد " :برخیزید! و از میان قوم من بیرون شوید .هم شما و هم
"!جمیع بنی اسرائیل و رفته خداوند را عبادت نمایید ،چنانکه گفتید
مصریان به اسرائیلی ها نقره  ،طال و لباس دادند و از آنها خواهش کردند
.که سریعا بروند پیش از این که مردم و حیوانات بیشتری بمیرند
اسرائیلی ها حتی زمان کافی نداشتند تا برای سفرشان نان بپزند -آنها با
خود خمیر حمل کردند! اما بسیار شاد بودند که از اسارت نجات یافته
بودند! آنها هرگز این شب را فراموش نمی کردند و هر ساله آن را جشن
.می گرفتند تا از خدا به خاطر آزاد کردن شان تشکر کنند
اگر شما قبال به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده
اید ،باید از خدا تشکر کنید که شما را از مجازات گناه آزاد کرد .به تمام
چیزهایی که خدا برای شما انجام داده است ،بیاندیشید! او تمام گناهتان  -هر
.فکر  ،کلمه و عمل اشتباه  -را بخشید
شما از خدا بسیار دور بودید ،لیکن او شما را فرزند خویش ساخت و
زندگی اش را در شما قرار داد .همانطور که آیه حفظی ما می گوید(
افسسیان  31 :2را تکرار کنید ) او شما را تغییر داد تا شما به روشی
زندگی کنید که موجب خشنودی او شود .او به شما زندگی جدیدی داد .این
زندگی تا به ابد در آسمان ادامه خواهد داشت .چرا در این هفته هر روز
زمانی را اختصاص نمی دهید تا از خدا تشکر کنید که شما را نجات داده
است؟ او کاری را انجام داد که هیچ کس دیگر نمی توانست انجام دهد -او
.شما را از گناه و مجازات آن آزاد ساخت

خدا کاری را برای اسرائیل انجام داد که هیچ کس نمی توانست انجام دهد.
.او آنها را از مرگ و اسارت در مصر آزاد ساخت ( .تصاویر را بردارید
)

دعوت

آیا از مرگی که به خاطر گناه مستحق آن بودید ،نجات یافته اید؟ آیا به
عیسی اعتماد کرده اید تا شما را ببخشد؟ شما باید مایل باشید که اعتراف
کنید گناه کاری هستید که از خدا جدا شده اید .شما همچنین باید به عیسی
 ،خدای پسر ،کسی که خونش ریخت و مرد و بعد دوباره زنده شد تا شما
 ).بتوانید نجات یابید ،ایمان بیاورید ( کامالً اعتماد کنید
کتاب مقدس می گوید ":به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل
".خانه ات نجات خواهید یافت
اعمال  ) 13 :61وقتی که شما به او ایمان می آورید ( کامال اعتماد (
می کنید ) ،دیگر از خدا جدا نمی شوید .او شما را از مجازاتی که
مستحق آن هستید ،نجات می دهد تا بتوانید روزی با او در آسمان
زندگی کنید .او شما را از درون تغییر می دهد تا بتوانید برای او زندگی
کنید  .آیا مایلید که امروز از گنا هان تان توبه کنید و به عیسی ایمان
بیاورید؟ لطفا سرتان را خم کنید و چشمان تان را ببندید .اگر مایلید که
به عیسی خداوند ایمان بیاورید و نجات یابید ،لطفا با نگاه کردن به من
 ،نشان دهید ( .مکث کنید و متوجه جواب ها شوید ) .اگر به من نگاه
کردید تا به من نشان دهید که می خواهید به عیسی خداوند ایمان آورید،
لطفا مرا ( در یک مکان و زمان مشخص ) مالقات کنید تا بتوانم از
.روی کتاب مقدس به شما نشان دهم که چگونه می توانید نجات یابید

سواالت مروری

1-

وقتی موسی و هارون به فرعون گفتند که اسرائیلی ها را ازمصر آزاد
کند ،فرعون چه درخواستی کرد ؟
)یک معجزه (
اولین معجزه ای که هارون و موسی انجام دادند چه بود؟
).آنها عصا را انداختند و عصا به یک مار مبدل شد(

-2

چرا فرعون به واسطه ی معجزه آنها تحت تاثیر قرار نگرفت؟
).مردان حکیم و جادوگرانش نیز می توانستند این کار را انجام دهند(

-3
-4

دو بالیی را نام ببرید که خدا فرستاد تا هشداری برای فرعون باشد تا
.اسرائیلی ها را از مصر آزاد کند
،آب به خون مبدل گشت ،قورباغه ،پشه ،مگس ،بال بر حیوانات ،زخم ها(
) تگرگ ،ملخ ها ،تاریکی ،مرگ نخست زادگان
-5آخرین هشدار به فرعون چه بود؟

با استفاده از این روش یا روش دیگری که
موثر 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

دعوت از پیش دبستانی ها
با استفاده از یوحنا 42 :5و اصطالح
"ایمان بیاور" دعوت از بچه های پیش
دبستانی را ارائه دهید .از کسانی که مایلند
به عیسی ایمان بیاورند ،بخواهید که شما را
.در پایان درس مالقات کنند

بازی مروری
دو دسته ی ده تایی از کارت هایی که
کلمات و تصاویر ده بال را نشان می دهد،
.تهیه کنید
برای هر یکی از کارت ها امتیازی را
مشخص کنید .کارت ها را با هم مخلوط
کنید و بر روی یک سطح صاف رو به
پایین قرار دهید .برای کالس های بزرگ
تر از ده بچه استفاده کنید که در یک خط
ایستاده و هر کدام دو کارت در دست گرفته
.اند
کالس را به دو دسته تقسیم کنید و به نوبت
سوال بپرسید .اولین بچه ای که سوال را
به درستی پاسخ دهد ،دو کارت انتخاب
کرده و آنها را بر می گرداند .تیم این بچه
امتیازی را که بر روی کار ت ها نوشته
شده است به دست می آورد .اگر هر دو
کارت درباره ی یک بال نباشد ،کارت ها
را بر گردانید و از تیم دیگر سوال کنید.
بازی را ادامه دهید تا تمامی سواالت
پرسیده شود .تیمی که بیشترین کارت های
 .مشابه را داشته باشد ،برنده است
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بازی مروری پیش دبستانی ها
همانطوری که در باال آموزش داده شد
دو دسته ی ده تایی از کارت ها با بالهای
وذکور در درس را تهیه کنید .کارت ها
را رو به پایین بر روی سطح صافی قرار
دهید و اجازه دهید یکی از بچه ها ی پیش
دبستانی ها یکی از سواالت دروس 4 -1
را جواب داده و دو کارت را بر گرداند.
اگر کارت ها درباره ی یک بال بودند او
می تواند آنها را نگه دارد .اگر نه کارت
را رو به باال قرار دهید و بازی را تا جایی
که زمان و عالقه ی بچه ها اجازه می دهد
.ادامه دهید

).تمامی نخست زادگان مصری ها و حیوانات شان می مردند(
-6اسرائیلی ها چطور از مرگ نجات یافتند؟
)با پاشیدن خون یک بره بر چار چوب در منازل شان(
-7شما نیاز دارید که از چه نوع مرگی نجات یابید؟
).جدایی ابدی از خدا که به خاطر گناه تان مستحق آن هستید(
-8چند نفر از انسان ها مستحق مجازات خدا هستند؟
).همگی ،زیرا همه گناه کرده اند(
-9مطابق آیه حفظی ما ،افسسیان  31 :2چطور شما می توانید به خدا
نزدیک شوید؟
)به واسطه خون عیسی خداوند(
-01در نیمه شب چه اتفاقی در خانه مصری ها واقع شد؟
).همه نخست زاده ها ی اشخاص و حیوانات مردند(
-11اگر شما قبال به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان آورده
اید  ،برای چه چیزی باید از خدا تشکر کنید؟
)، ...بخشش گناهان ،زندگی جاودانی ،زندگی عیسی در شما(
12وقتی فرعون از مرگ تمام نخست زاده ها آگاه شد ،چه کرد؟او موسی و هارون را فراخواند و از آنها خواست تا تمام اسرائیلی ها(
).مصر را ترک کنند

سواالت پیش دبستانی ها
-1خدا چه کسی را فرستاد تا به فرعون بگوید " قوم مرا رها کن"؟
)موسی و هارون(
-2چند چیز را نام ببرید که خدا برای هشدار دادن به فرعون انجام داد تا
فرعون قومش را رها کند؟
آبها به خون مبدل شد ،قورباغه ها ،پشه ها ،مگس ها ،بالی حیوانات(،
)تگرگ ،ملخ ها ،تاریکی ،مرگ نخست زاده ها
-3اسرائیلی ها چه کاری باید انجام می دادند تا از مرگ نجات یابند؟
).خون بره ای را بر چار چوب در منازل شان بپاشند(
-4چطور می توانید از مجازات خدا برای گناه نجات یابید؟
).به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان ایمان بیاورید(
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.درس 5

موسی و قوم از دریای سرخ عبور می کنند
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس

خروج 21 :15 -17 :13

رومیان  " 82 :8و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و
آیه حفظی
بحسب اراده او خوانده شده اند  ،همه چیزها برای خیریت ( آنها ) با
".هم در کار می باشند
بچه نجات یافته سلطنت خدا را به رسمیت خواهد شناخت و از کنترل خدا
هدف تعلیم
.در هر محدوده از زندگی سپاسگزاری می کند
.تعلیم اصلی

خدا کنترل زندگی شما را در دست دارد

تاکید برای نجات یافتگان

به عیسی خداوند برای دریافت زندگی جاودانی ایمان بیاور

کمک های تصویری
CM33

تصاویر  6 -1 -5با تصاویر دیوارهای آب و کوه ها و ابر  52 -56و  37و

خطوط اصلی درس

مقدمه
"آیا شنیده اید؟ فرعون ما را رها می سازد؟ "

-1

-2
پیشرفت وقایع
الف -خدا در روز در ستون ابر و در شب در ستون آتش ،اسرائیل را به خارج از مصر به سمت بیابانی در
) نزدیکی دریای سرخ هدایت کرد22 -71 :31 ( .
ب -خدا برای موسی آشکار ساخت که فرعون چگونه به خروج آنها پاسخ خواهد داد4 -1 :41 ( .
) پ -همانطور که خدا گفته بود ،فرعون و ارتش او اسرائیل را تعقیب کرد9 -5 :41 ( .
ت -چون اسرائیلی ها از ارتش فرعون می ترسیدند  ،علیه خدا و موسی شورش کردند-01 :41 ( .
) 21
) ث -موسی قوم را نصیحت کرد که به نقشه خدا اعتماد کنند41 -31 :41 ( .
ج -خدا به موسی گفت که چطور راه فرار را برای اسرائیل باز کند و مانعی را فراهم ساخت تا جلو مصریان
) را بگیرد02 -51 :41 ( .
) چ -موسی دستش را دراز کرد و دریا دو قسمت شد22 -12 :41 ( .
ح -ارتش مصریان اسرائیلی ها را در درون دریای منقسم شده تعقیب کرد ،اما خدا باعث شد راه آنها مسدود
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) شود25 -23 :14 ( .
)خ -موسی دوباره دستش را دراز کرد و آب ها برگشتند و ارتش مصریان را نابود کردند28 -26 :14 ( .
نقطه ی او ج داستان
) اکنون اسرائیلی ها می توانستند ببینند که خدا کنترل کامل همه چیز را در دست داشت03 -92 :41 ( .

-3

نتیجه
) الف -اسرائیلی ها از خدا ترسیدند و به او و رهبرشان ،یعنی موسی ،ایمان آوردند13 :41 ( .
ب -موسی ،مریم و قوم با ستایش خدا،همان کسی که آنها را از اسارت نجات داده بود ،جشن گرقتند:51 ( .
) 12 -1

-4

 ):تالش ( بچه نجات یافته
)خدا کنترل زندگی شما را دردست دارد ( .رومیان 82 :8
 ):دعوت ( بچه نجات نیافته
) به عیسی خداوند برای زندگی جاوید ایمان بیاورید ( .یوحنا5:42
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تعلیم آیه حفظی

آیه حفظی پیش دبستانی ها
.اول پطرس  7 :5را مرور کنید

:آیه حفظی
رومیان  "82 :8و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند
و به حسب اراده او خوانده شده اند ،همه چیز ها برای خیریت ( آنها ) با
".هم در کار می باشند
:مقدمه
آیا هرگز از خود پرسیده اید که چرا چیزها به آن نحوی که شما فکر می
کنید باید واقع شوند ،اتفاق نمی افتند؟
شاید کسی در خانواده شما بیمار یا بیکار شده است .آیا خدا همچنان همه
.چیز را در کنترل دارد؟ بیایید ببینیم کتاب مقدس چه می گوید
:معرفی
کتاب مقدس تان را ،با این توضیح که کالم خداست نشان دهید .آیه را (
از روی کتاب مقدس تان بخوانید و توضیح دهید که چطور آن را پیدا کرده
) .اید .اجازه دهید بچه ها همراه شما آیه را از روی آیه نمایشی بخوانند
:توضیح
همه چیزها برای خیریت آنها در کار می باشد -خدا تمام چیزهایی را که "
اتفاق می افتد  ،تحت کنترل دارد .او از هر موقعیت بد یا خوب استفاده می
.کند تا نقشه اش را برای جهان و هر کدام از ما به پیش ببرد
که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او "
خوانده شده اند" -خدا وعده می دهد که اگر شما او را دوست می دارید و
به نحوی که او طراحی کرده زندگی می کنید ،او همه چیز را در زندگی
شما به نحوی که می داند بهترین است ،به پیش می برد .چون این وعده ی
.خداست ،می توانید مطمئن باشید که این مطلب درست است
:کاربرد
نجات یافتگان :آیا شما به عنوان فرزند خدا به آن روشی که خدا از شما
می خواهد  ،زندگی می نمایید؟ به یاد داشته باشید که خدا زندگی شما را
کنترل می کند  .به او اعتماد کنید تا تمام چیزهایی را که در زندگی تان
.اتفاق می افتد به بهترین شکل به پیش ببرد
:نجات نیافتگان
اگر تا به حال برای دریافت زندگی جاودانی به عیسی ایمان نیاورده اید،
می توانید امروز این کار را بکنید .خون عیسی ریخته شد و او مرد تا
مجازات گناهان تان را بردارد .اگر به او ایمان بیاورید ،او گناهان شما را
.خواهد بخشید ،پس شما می توانید روزی با او در آسمان زندگی کنید
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تکرار برای پیش دبستانی ها
" عبور از دریای سرخ "
در مقابل کسی که در درس دادن به شما
کمک می کند بایستید و دست های یکدیگر
را بگیرید و آنها را باال ببرید .اجازه دهید
که بچه ها در یک صف بایستند و از زیر
دست های شما عبور کنند و به انتهای
صف برگردند و دوباره از زیر دست تان
عبور کنند .وقتی بچه ها از زیر دست
های شما عبور می کنند ،آیه را همراه
آنها بگویید و مرجع آیه را در ابتدا و
انتها ی آیه ذکر کنید .وقتی که مرجع آیه
را در انتهای آیه می گویید ،دست تان را
پایین بیاورید تا دور بچه ای که در میان
دست های شما ست قرار بگیرد .آنوقت آیه
را تنها به همراه آن بچه تکرار کنید و بعد
.بازی را ادامه دهید
این مقدمه را با هیجان ارائه دهید یا اجازه
دهید چند تن از بچه ها آن را برای شما
به شکل نمایش بازی کنند .بچه ها از
.مشارکت فعاالنه در درس لذت می برند

تکرار :حدس بزنید چه کسی
آیه را با بچه ها بخوانید  .در ابتدا و انتهای آیه مرجع آیه را بگویید ،بعد (
بچه ای را انتخاب کنید تا جلو بیاید .از او بخواهید تا پشت به کالس بایستد
و چشمانش را ببندد .آیه را همراه کالس بگویید .مرجع آیه را پیش از
گفتن آیه بگویید ،بعد پس از گفتن آیه به یک بچه اشاره کنید تا مرجع را با
صدای تغییر یافته بگوید .بعد بچه ای که در جلو کالس ایستاده سعی می
کند که حدس بزند چه کسی مرجع آیه را در آخر گفت .بازی را چندین بار
) .تکرار کنید

درس
مقدمه
آیا شنیده اید؟ فرعون ما را رها می کند! عجله کنید! وسایل تان را جمع"
کنید و آماده رفتن شوید! " این خبرهای خوش می باید در بین هزاران
خانواده اسرائیلی که در مصر زندگی می کردند ،منتشر شده بود .مصریان
به اسرائیلی ها طال ،نقره و لباس دادند و از آنها خواستند تا فورا مصر
را ترک کنند .اسرائیلی ها برای مدت بسیار زیادی دعا کردند و منتظر
ماندند تا خدا آنها را آزاد نماید .اکنون زمان آن فرا رسیده بود! بسیاری از
اسرائیلی ها می باید فکر کرده بودند که مشکالت شان را در مصر رها
خواهند کرد .اما سختی های آنها تازه شروع شده بود .آنها می رفتند تا
در روزهای آینده بیش از هر زمان دیگری به کنترل خدا در زندگی شان
!اعتماد کنند

پیشرفت وقایع

تا جایی که زمان اجازه می دهد بچه ها می
توانند اتفاقات دروس قبلی را باز گو نماید
تصویر 1 -5
بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که با اسرائیلی ها سفر می کنند ،نان
می پزند و استراحت می کنند .شما می
توانید در این قسمت از داستان شیرینی
های کوچکی به بچه های کالس بدهید.
خوردن از غذاهای مربوط به درس به بچه
ها کمک می کند تا آنچه را که آموخته اند،
.به خاطر بسپارند
بچه ها از مشخص کردن این مکان ها بر
.روی نقشه لذت خواهند برد
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شب طوالنی پسح ،دهمین و آخرین بال ،پیروزی را برای اسرائیلی ها
را به همراه آورد و باعث شد که فرعون آنها را آزاد سازد .حاال آنها می
.توانستند بروند و زمینی را که خدا به آنها داده بود ،مطالبه نمایند
را نصب  CMتصویر  1 -5را ببینید .تصویر اسرائیلی ها( -25 -35 ،
) .کنید
بیش از دو میلیون نفر اسرائیلی در تاریکی شب برای خارج شدن از مصر
سفرشان را آغاز کردند .آنها توسط موسی و هارون هدایت می شدند .آیا
می توانید تصور کنید که سعی می کنید بیش از دو میلیون نفر را با تمامی
حیوانات و دارایی های شان هدایت کنید؟ ( اجازه دهید پاسخ داده شود) .
افراد قوم که خسته شده بودند ،در طول روز برای استراحت کردن و پختن
نان از خمیر نهایتا توقف کردند .آنها شب پیش خمیرها را با عجله بسته
بندی کرده بودند .سپس به سفرشان ادامه دادند تا وقتی که به انتهای بیابان،
به ایتام رسیدند و اردوگاه شان را در آنجا بر پا نمودند .روز بعد از مرز
.مصر خارج می شدند
) .تصویر  2 -5را ببینید .تصویر ابر را نصب کنید (

وقتی که صبح شد ،آنها متوجه ابری عجیب شدند که در جلو آنها در آسمان
حرکت می کرد .خدا در ابر با آنها بود تا آنها را هدایت کند! آنها در تمامی
.روز از حرکت ابر پیروی می کردند
در شب ابر به ستونی از آتش مبدل گشت که را ه را برای آنها روشن می
ساخت! آنها می توانستند شبانه روز برای خارج شدن از مصر به سفرشان
ادامه دهند .وقتی که فهمیدند خدا با آنها است ،می باید بسیار آسوده خاطر
.گشته بودند ( .تصویر  3 -5را ببینید .تصویر کوه ها و دریا را نصب کنید
)
خدا اسرائیلی ها را مستقیما به زمینی که به آنها وعده داده بود ،هدایت
نکرد .در عوض او آنها را از میان بیابان به سوی جنوب هدایت کرد تا از
میان سرزمین دشمن عبور نکنند .آنها شن بیابان  ،کوهها را پیش روی
خود داشتند و در فاصله ی دور ،آب های دریای سرخ را می دیدند .خدا
به موسی گفت که به مردم دستور بدهد در نزدیکی دریا اردو بزنند .بعد او
.خبرهای بدی به موسی داد
را  CMتصویر  4 -5را ببینید .تصویر فرعون و سردارانش  37و ( -33
) .روی یک تخته ی کوچک نصب کنید
دل فرعون علیه اسرائیلی ها خواهد بود  .او ارتش خویش را جمع آوری"
خواهد نمود و به تعقیب شما خواهد پرداخت تا شما را به مصر برگرداند" .
.دل فرعون به خاطر گناهی که داشت برعلیه قوم اسرائیل و خدای آنها بود
دل شما نیز به خاطر گناه،علیه خداست .گناه هر چیزی است که می گویید،
انجام می دهید یا فکر می کنید که شریعت خدا را می شکند .احتماال شما
می توانید به چیزهای زیادی فکر کنید که قبال گفته اید انجام داده اید یا
اندیشیده اید که گناه هستند .شما این کارها را انجام می دهید ،چون با یک "
.خواست" گناه کردن به دنیا آمده اید
کتاب مقدس می گوید ":لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل
 ).شده است " ( اشعیا2 :95
جدایی از خدا ،مجازات گناه است .روزی شما از خدا برای همیشه جدا
خواهید شد ،مگر اینکه گناهان شما بخشیده شود .پس گناهان شما چگونه
می تواند بخشیده شود؟ خدا کسی که مقدس و پاک از تمام گناهان است ،
نقشه ای برای شما دارد! خدا شما را با محبتی پاک و عالی دوست می
دارد .او پسرش ،یعنی عیسی مسیح خداوند را فرستاد که خونش بر روی
صلیب بریزد و برای شما بمیرد تا گناه شما و مجازات آن را بردارد .خدا
پسر عالی خود را به جای شما مجازات کرد .کتاب مقدس می گوید که
عیسی " ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست" .
 ( ).مکاشفه 5 :1
بعد از اینکه عیسی مرد ،او را دفن کردند و بعد از سه روز دوباره زنده
شد .امروز او هنوز زنده است .آیا می دانید او در کجا زندگی می کند؟ (
آسمان )فقط عیسی می تواند گناه شما را بردارد .گناه شما دل تان را علیه
.خدا بر می گرداند

این ابری بود که در شب تبدیل به ستونی
از آتش می شد .این موضوع سمبل حضور
.خدا در کنار قومش و وفاداری او بود

هر چند که آنها بیش از  160کیلومتر از
سرزمین موعود فاصله نداشتند ،اما خدا
آنها را در جهت دیگری هدایت می کرد تا
از دشمنان شان دوری کنند ،زیرا اسرائیل
.هنوز برای غلبه بر آنها آمادگی نداشت

تصویر 2 -5
کتاب مقدس می گوید که خدا دل فرعون
را سخت کرد .دل سخت فرعون به خاطر
گناهش بود ،اما اعمالش قسمتی از نقشه
خدا برای آشکار سازی قدرت عظیمش
.برای اسرائیلی ها و مصریان بود

از آنجا که این درس بر رشد مسیحی
متمرکز می باشد ،پیغام نجات آن خالصه
شده است .می توانید بر ارائه پیغام انجیل
در زمان دیگری از ساعت کالس تاکید
.کنید
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تصویر 3 -5

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه ی نجات یافته
را نشان دهید :خدا زندگی شما را تحت
.کنترل خود دارد

اجازه دهید بچه های پیش دبستانی
بگویند "،خدا همه چیز را تحت کنترل خود
"!دارد

شما می توانید اجازخ دهید که یکی از بچه
ها سخنان دلگرم کننده ی موسی را بگوید.
این سخنان را روی کارتی بنویسید و بچه
ی مزبور را تشویق کنید تا این کلمات را با
احساس و شور بگوید .بچه ها به مشارکت
.گفتاری در درس نیاز دارند
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دل فرعون به خاطر گناه ،علیه قوم اسرائیل و خدای آنها بود .خدا به موسی
گفت که فرعون در تعقیب اسرائیلی ها خواهد آمد تا آنها را به مصر باز
) .گرداند ( .تصاویر را از روی تخته کوچک بردارید
درست همانطور که خدا گفته بود ،فرعون و ارتش او به دنبال اسرائیلی ها
آمدند .شاید اسرائیلی ها سرو صدای ارابه ها و سم اسبان را از دور می
شنیدند  .آنها به پشت سر نگاه کردند وارتش فرعون را دیدند که به سوی
آنها می آمدند .تصویر  3 -5از کتاب تصاویر
اسرائیلی ها در تله گرفتار شده بودند  .زیرا در یک طرف دریا و طرف
دیگر دشمن قرار داشت! به نظر می رسید که این موقعیتی نا امید کننده
وبدون هیچ راه فراری بود .چرا آنها در چنین موقعیتی بودند؟ آیا خدا نمی
دانست که چه اتفاقی در حال وقوع است؟ قوم سریعا موسی را سرزنش
کردند .آنها گفتند ":آیا ما را بیرون آوردی تا در این بیابان بمیریم؟ تو باید
"!ما را در مصر باقی می گداشتی
اسرائیلی ها در ترس و شکایت شان موضوع بسیار مهمی را فراموش
!کردند .خدا زندگی آنها را تحت کنترل خود داشت
اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،به یاد داشته
باشید که خدا زندگی شما را تحت کنترل خود دارد .شاید بعضی اوقات به
نظر می رسد که اوضاع از کنترل خارج است .شاید در آنجائی که شما
زندگی می کنید مصیبت های طبیعی مانند زمین لرزه ،گرد باد یا سیالب
اتفاق افتاده است که کل شهرها را نابود می کنند .بعضی وقت ها کسانی
که ما آنها را دوست داریم ،بیمار می شوند یا می میرند .والدین کارشان
را از دست می دهند و خانواده ها منازل شان را از دست می دهند .وقتی
که این چیزها اتفاق می افتد ،خدا کجا است؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد
که خدا پادشاه است .او بر همه چیز حاکم است و " همه چیزها را موافق
) اراده خود می کند (" .افسسیان 11 :1
او اجازه می دهد که چیزهایی در زندگی شما اتفاق بیافتد و آنها را مطابق
نقشه خود به پیش می برد .هیچ چیز در زندگی شما اتفاق نمی افتد ،مگر
اینکه خدا در حکمت خویش اجازه دهد .شما همیشه نمی توانید بفهمید که
چرا بعضی چیزها اتفاق می افتد ،اما می توانید بدانید که خدا زندگی شما
.را تحت کنترل خود دارد
اسرائیلی ها در ترس و شکایت شان فراموش کردند که خدا همه چیز را
تحت کنترل داشت! آنها موسی را به خاطر مشکل شان ترساندند و او را
سرزنش نمودند .اما موسی وحشت نکرد .او قوم را تشویق کرد تا به خدا
و نقشه اش برای آنها اعتماد کنند .موسی اعالم کرد ":نترسید!بایستید
و نجات خداوند را ببینید ،که امروز آن را برای شما خواهد کرد .زیرا
مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید .خداوند برای شما
"!جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید
خدا به موسی گفت که چطور او راهی برای فرار آنها فراهم خواهد ساخت.
بعد ابری که آنها را هدایت می کرد ،پشت آنها رفت و راه مصریان را

) .مسدود کرد ( .ابر را به سمت چپ تصاویر منتقل کنید
ابر باعث شد که تاریکی بر مصریان فرود آید ،اما به اسرائیلی ها روشنایی
داد .در تمامی طول شب ابر حضور خدا ،اسرائیلی ها را از دشمنان شان
.حفاظت کرد
را نصب کنید) .وقتی  CMتصویر  5 -5را ببینید .تصویر موسی( -45 ،
که اسرائیلی ها شک کردند که خدا همه چیز را تحت کنترل دارد ،اتفاق
بعدی به نحو شگفت انگیزی به آنها نشان داد که خدا همه چیز را در کنترل
دارد! در حالی که موسی عصای خود را محکم در دست داشت ،دست خود
.را به سوی دریا دراز کرد
همانطور که قوم از تعجب شوکه شده بودند ،خدا باعث شد که باد شدیدی
بوزد و آب را از دو طرف به کنار بزند .زمین خشک ظاهر گشت و راهی
.در کف دریا شکل گرفت
تصویر  6 -5را ببینید .تصویر را بردارید ،تصویر کوهها و دریا را با (
).تصویر دیوارهای آب تعویض کنید
!خدا راه فراری باز کرد! حتی امواج دریا نیز تحت کنترل خدا بودند
اگر شما عیسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،به یاد داشته
باشید که خدا زندگی تان را تحت کنترل دارد .او تمام طبیعت و هرآنچه
که برزندگی شما اثر می گذارد را تحت کنترل دارد و تنها به چیزهایی که
برای شما بهترین است ،اجازه ورود به زندگی تان را می دهد .شاید نفهمید
که چرا بعضی چیزها اتفاق می افتد یا چطور اوضاع به پیش می رود ،اما
.شما می توانید به خدا اعتماد کنید که نقشه اش را به پیش ببرد
) .آیه حفظی امروز ما می گوید ( :رومیان 82 :8را با هم تکرار کنید
وقتی که اوضاع خارج از کنترل به نظر می رسد  .وسوسه می شوید که
بترسید ،اینطور نیست؟
در عوض به یاد آورید که خدا پادشاه است -او بر همه چیز حکمرانی می
کند .از او تشکر کنید که همه چیز را تحت کنترل دارد .از او بخواهید به
شما کمک کند که به او اعتماد کنید و صبورانه منتظر بمانید تا نقشه اش را
در زمان خود ش و به روش خود ش به پیش ببرد .حتی اگر خدا هرگز به
شما نشان ندهد که چرا بعضی چیزها اتفاق می افتد ،می توانید همچنان به
.کنترل محبت آمیز او اعتماد کنید
مصری ها دیدند که حتی امواج دریا تحت کنترل خدا می باشند!آنها فریاد
زدند ":بیایید برگردیم و از اسرائیلی ها دور شویم! خداوند در نبرد آنها می
جنگد!" مصریان درک کردند که نمی توانند در مقابل خدای زنده حقیقی
را  CMپیروز شوند ( .تصویر  8 -5را ببینید .تصویر -25 -45 -55
) .بردارید ،تصویر دیوارهای آب را با تصویر کوهها و دریا تعویض کنید
موسی دوباره عصایش را به سوی دریا دراز کرد و باعث شد که امواج
دریا بر روی مصریان فرود آید .به زودی دیوارهای آبی که خدا ایجاد
کرده بود ،فرو ریخت و مصریان را با اسب ها و ارابه های شان غرق
.کرد

تصویر 4 -5

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
.نشان دهید

اجازه دهید بچه های پیش دبستانی بگویند-
!خدا همه چیز را تحت کنترل خود دارد

تصویر 5 -5
بچه های پیش دبستانی می توانند وانمود
کنند که به همراه اسرائیلی ها از میان دریا
.عبور می کنند

55

نقطه اوج داستان

اکنون اسرائیلی ها می توانستند ببینند که خدا همه چیز را تحت کنترل کامل
!خویش داشت

تصویر \6 -5

اگر شرایط اجازه می دهد شما می توانید
وسایل موسیقی برای بچه های پیش
دبستانی بنوازید یا این که اجازه دهید آنها
.یک سرود پرستشی برای خدا بسرایند

نتیجه

قوم اسرائیل دیده بودند که خدا آنها را حفاظت نمود و برای آنها جنگید و
حاال به سالمت در طرف دیگر دریای سرخ بودند .کتاب مقدس می گوید
.که آنها از خدا ترسیدند و به او و رهبرشان موسی ایمان آوردند
تصویر  9 -5را ببینید .تصویر کوهها و دریا را بردارید ،تصویر (
.را نصب کنید  CMاسرائیلی ها ی شاد-65 ،
موسی و اسرائیلی ها با سرود خواندن و رقصیدن جشن گرفتند .آنها خدا را
به خاطر قدرت عظیمش و کنترل زندگی های شان سپاس گفتند ( .تصاویر
) .را بردارید

تالش

کارت تعلیم
7کارت با تاکید تعلیم برای بچه ی نجات
.یافته را نشان دهید

ا اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید ،به یاد
داشته باشید که خدا زندگی تان را در کنترل خود دارد .مهم نیست که
موقعیت شما چقدر غیر ممکن به نظر می رسد ،خدا همه چیز را درباره
آن موقعیت می داند و تنها به چیزهایی اجازه می دهد ،وارد زندگی شما
.شود که در نقشه اش وجود دارند
آیا به یاد می آورید که آیه حفظی ما چه می گوید؟ ( رومیان  82 :8را
تکرار کنید ) .خدا را شکر کنید که همه چیز را تحت کنترل دارد و از او
بخواهید به شما کمک کند که صبورانه منتظر او بمانید تا اوضاع را به
.روش و زمان خودش به پیش ببرد
راز گاهان شما ،دعایی دارد که می توانید در زمانی که اوضاع خارج
از کنترل به نظر می رسد ،آن دعا را بکنید ":خدایا  ،از تو متشکرم که
همه چیز را در زندگی من کنترل می کنی .متشکرم که تو همه چیز را با
هم به خیریت من به پیش می بری .به من کمک کن تا به تو اعتماد کنم و
منتظر تو بمانم تا مطابق نقشه ات ( موقعیت خاص خودتان ) کار کنی.
" .در نام عیسی آمین

ا
با استفاده از این روش یا روش دیگری
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 به سوی مسیح هدایت کرد مراجعه
" .کنید
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دعوت
اگر شما هرگز به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان اعتماد نکرده
اید ،می توانید امروز این کار را انجام دهید .چون خدا همه چیز را کنترل
می کند .او راهی فراهم ساخت تا گناهان تان بتواند بخشیده شود .این
بخشش از طریق عیسی خداوند  ،کسی که به خاطر گناهان تان مرد و
.دوباره زنده شد حاصل می شود

عیسی در کتاب مقدس می گوید ":هر که کالم مار بشنود و به فرستنده من
) ایمان آورد ،حیات جاودانی دارد" ( یوحنا42 :5
اگر شما به عیسی خداوند و آنچه برای شما بر روی صلیب انجام داد.
ایمان بیاورید ( کامال اعتماد کنید ) .او شما را خواهد بخشید و شما را از
درون تغییر خواهد داد .از همه بهتر ،او به شما حیاتی خواهد داد که با او
تا ابد در آسمان ادامه خواهد داشت .آیا مایلید امروز از گناه تان توبه کنید
و به عیسی خداوند ایمان بیاورید؟ لطفا سرتان را خم کنید و چشمان تان
را ببندید .اگر مایلید که به عیسی خداوند ایمان بیاورید ،لطفا با بلند کردن
دست تان به من نشان دهید ( .مکث کنید و متوجه پاسخ ها شوید ) اگر دست
تان را بلند کردید ،لطفا مرا ( در یک مکان و زمان مشخص ) مالقات کنید
تا بتوانم از روی کالم خدا به شما نشان دهم که چطور می توانید زندگی
.جاودانی خدا را داشته باشید

سواالت پیش دبستانی

چه چیزی باعث شد که فرعون به اسرائیلی ها اجازه دهد تا بروند ؟
)مرگ تمامی نخست زادگان مصری و حیوانات آنها(

1-

خدا از چه چیز استفاده کرد تا به اسرائیلی ها نشان دهد که شبانه روز
با آنها است؟
)ستون ابر در روز و ستون آتش در شب(

-2

اسرائیلی ها چطور از دریای سرخ عبور کردند؟
).موسی عصایش را بلند کرد و خدا راهی از میان دریا ایجاد کرد(

-3

وقتی که در مشکل هستید ،چه کاری باید انجام دهید؟
).دعا کنید و به خدا اعتماد کنید(

-4

سواالت مروری

چه چیزی باعث شد که نهایتا فرعون تصمیم بگیرد که اسرائیلی ها را
ازمصر رها کند؟
)مرگ تمامی نخست زادگان مصری و حیوانات آنها(

1-

خدا چطور به اسرائیلی ها نشان داد که هم در شب و هم در روز با آنها
بود؟
)در طول روز در ستون ابر و در طول شب در ستون آتش (

-2

-3

بعد از اینکه اسرائیلی ها مصر را ترک کردند ،فرعون چه تصمیمی
گرفت؟
او بهترین ارابه ها و سربازان خود را جمع کرد و به تعقیب اسرائیلی ها(

دعوت از پیش دبستانی ها
با استفاده از یوحنا  42 :5و اصطالح"
ایمان بیاورید" از بچه های پیش دبستانی
دعوت کنید تا عیسی خداوند را قبول کنند.
از کسانی که می خواهند به عیسی ایمان
بیاورند دعوت کنید تا در انتهای درس با
.شما مالقات کنند

بازی مروری پیش دبستانی ها
"صورت های خندان و اخمو "
کارت هایی با چهره ای خندان در یک
سمت و چهره ای اخمو در طرف دیگر
تهیه کرده و به بچه ها بدهید .اجازه دهید
که بچه ها چهره اخموی کارت را رو به
باال بگیرند .سواالت درس های  1تا  5را
از بچه ها ی پیش دبستانی پرسیده و اجازه
دهید هر بار یکی از بچه ها به سوال پاسخ
دهد .وقتی که یکی از بچه ها سوال را به
درستی پاسخ می دهد ،می تواند کارت
خود را برگرداند و چهره خندان را نشان
دهد .به بازی ادامه دهید تا تمامی بچه
ها کارت خود را به سمت چهره خندان
.برگردانند

بازی مروری
سواالت مروری را کپی کرده و یک به
یک ببرید .سواالت را درون جعبه ای
یا پاکت نامه ای قرار دهید .به بچه ها
یادآوری کنید بعد از اینکه اسرائیلی ها به
سالمت از دریای سرخ عبور کردند به
ستایش خدا پرداختند .اجازه دهید بچه ها
بایستند و دایره ای تشکیل دهند و بگویید"
آیا خبر خوش را شنیده اید؟" وقتی بچه ها
پاکت سواالت را دست به دست می کنند،
در جایی که سرود تمام می شود ،بچه ای
که پاکت سواالت را در دست دارد ،یکی
از سواالت را بیرون می کشد و سوال را
می خواند و پاسخ می دهد .بازی را چندین
بار تکرار کنید و اجازه دهید بچه ها سوالی
.را بیرون بکشند و پاسخ دهند
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).پرداخت
اسرائیلی ها چطور از سربازان مصری جدا نگه داشته شده و حفاظت
شدند؟
) .ابر بین آنها بود(

-4

مطابق آیه حفظی ما رومیان  ، 28 :8چگونه همه چیز برای کسانی
که خدا را دوست دارند ،با هم کار می کنند؟
) برای خیریت آنها(

-5

چه چیز شما را از خدا جدا می سازد؟
)گناه(

-6

-7
گناه تان چطورمی تواند بخشیده شود؟
با ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند ،کسی که برای شما مرد و دوباره(
) .زنده شد
اسرائیلی ها چطورنشان دادند که به خدا اعتماد نکرده اند که به آنها
کمک کند؟
).آنها به موسی شکایت کردند(

-8

،وقتی که دشمن در نزدیکی دریای سرخ به اسرائیلی ها نزدیک شد
خدا چطور به آنها کمک کرد؟
).وقتی که موسی عصایش را بلند کرد،خدا آبهای دریار را شکافت (

-9

-01وقتی که مصریان شروع به گذشتن از دریا نمودند چه اتفاقی افتاد؟
.آنها مضطرب شدند و دریا روی آنها بسته شد(
-11چطور اسرائیلی ها فهمیدند که خدا همه چیز را کنترل می کرد؟
او آب ها را شکافت  .مصریان را آشفته ساخت و باعث شد تا آب ها بر(
).روی آنها بسته شود
-21وقتی که موقعیتی غیر ممکن به نظر می آید ،شما چه کاری باید انجام
دهید؟
به یاد آورید که خدا همه چیز را کنترل می کند ،دعا کنید ،از خدا کمک(
).بخواهید تا بتوانید به او اعتماد کنید .منتظر او باشید تا کار کند
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درس 6

شکایت قوم
چشم انداز درس

متن کتاب مقدس
" .آیه حفظی

خروج 36 :16 -22 :15
فیلیپیان  " 41 :2و هر کاری را بدون همهمه و مجادله بکنید

بچه نجات یافته رضایت خود ازتدارک خدا در زندگیش را با پرهیز
هدف تعلیم
.نمودن از شکایت کردن نشان می دهد
تعلیم اصلی
،تاکید برای نجات نیافتگان
.حاصل می شود
 CMکمک های تصویری

به آنچه خدا به تو می دهد ،راضی باش
رضایت حقیقی ،از ایمان آوردن به عیسی خداوند برای زندگی جاودانی
تصاویر  6 -1 -6با تصاویر  57-67و  31و -92

خطوط اصلی درس
1مقدمهآیا اسرائیلی ها حتما بدون شکایت کردن از خدا اطاعت خواهند کرد یا لب به شکایت خواهند گشود؟
-2پیشرفت وقایع
الف -بعد از این که اسرائیلی ها به نحو معجزه آسایی از دریای سرخ عبور کردند ،سه روز را بدون یافتن
) آب در بیابان سپری کردند22 :51 ( .
) ب -چون آب ماره قابل نوشیدن نبود ،قوم به موسی غرغر کردند24 -23 :15 ( .
پ-خدا درختی را به موسی نشان داد ،پس موسی آن درخت را در آب تلخ انداخت تا آب را قابل نوشیدن
) نماید52 :51( .
) ت -قوم نصیحت شد تا به خدا ایمان آورد و از او اطاعت کند62 :51 ( .
) ث -در ادامه راه اسرائیلی ها در بیابان از گرسنگی شکایت کردند3 :61 -72 :51 ( .
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) ج -خدا به موسی گفت که او نیازهای روزانه قوم را رفع خواهد نمود5 -4 :61 ( .
چ -موسی و هارون قوم را به خاطر شکایت شان سرزنش کردند و آنها درباره وعده های خدا مبنی بر رفع
) نیازهای شان صحبت کردند9 -6 :61 ( .
) ح -خدا به موسی وعده داد که قوم آذوقه روزانه ،شامل گوشت و نان خواهند داشت21 -01 :61 ( .
خ -هنگام عصر بلدرچین ها ( سلونی ) اردوگاه را می پوشاند و هنگام صبح نان از آسمان ،زمین را می
) پوشانید51 -31 :61 ( .
) د -موسی دستور خدا برای جمع آوری نان را به قوم گفت13 -61 :61 ( .
 -3نقطه اوج داستان
.کسانی که از دستورات خدا پیروی می کنند ،می توانند به آنچه خدا روزانه به آنها می دهد ،راضی باشند
 -4نتیجه
) الف -موسی مقداری من به عنوان یادگاری کنار گذاشت43 -23 :61 ( .
) ب -اسرائیلی ها برای چهل سال تا وقتی که به سرزمین موعود داخل شوند ،من می خوردند63 -61:53 ( .
 ):تال ش( بچه نجات یافته
) به آنچه خدا به شما می دهد ،قانع باشید ( .فیلیپیان41 :2
 ):دعوت ( بچه نجات نیافته
) به عیسی خداوند برای زندگی جاودانی ایمان بیاور ( .یوحنا74 :6
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تعلیم آیه حفظی

:آیه حفظی
" .فیلیپیان " 41 :2و هر کاری را بدون همهمه و مجادله بکنید

آیه حفظی پیش دبستانی ها
.اول پطرس  7 :5را مرور کنید

 :مقدمه
اجازه دهید دو تا از بچه ها موقعیتی را وانمود کنند که در آن شکایت و (
غرغر می کنند .یک مثال در مورد کالس تان بزنید ،مانند شکایت از غذا،
)شکایت از یک معلم یا کارهایی که بچه ها باید انجام دهند
آیا می دانستید آیه ای در کتاب مقدس وجود دارد که درباره غرغر کردن و
شکایت کردن صحبت می کند؟
:معرفی
کتاب مقدس تان را با این توضیح که کالم خداست نشان دهید .آیه را از (
روی کتاب مقدس تان بخوانید و شرح دهید که چطور آن را پیدا کرده اید.
.اجازه دهید بچه ها آیه را همراه شما از روی آیه ی نمایشی با شما بخوانند
:توضیح
و هر کاری را – این آیه دستور خداست .و به شما می گوید که هرکاری
را چطور انجام دهید .چیزهایی وجود دارد که دوست دارید انجام دهید
وچیزهایی هم وجود دارد که دوست ندارید انجام دهید،ولی خدا می گوید
.همه کارها باید به این نحو انجام شود
بدون همهمه و مجادله بکنید -همهمه کردن ،یعنی شکایت و غرغر کردن
 .درباره چیزی مجادله کردن ،یعنی مشاجره نمودن درباره آن  .خدا می
خواهد از زندگی که به شما داده است ،راضی باشید .نباید درباره هر
.چیزی غرغر یا شکایت نمایید
:کاربرد
نجات یافتگان :اگر شما به عیسی خداوند برای دریافت زندگی جاودانی
ایمان آورده اید ،این دستور برای شما است .آیا به آنچه خدا به شما داده
است ،قانع هستید یا غرغر و مشاجره می کنید؟ از خدا بخواهید تا به شما
.کمک کند که قانع باشید
نجات نیافتگان :تنها زمانی می توانید واقعا راضی باشید که برای زندگی
جاودانی به عیسی ایمان داشته باشید .او مرد و دوباره زنده شد تا شما
بتوانید از گناه آزاد شوید و روزی با او برای همیشه در آسمان زندگی کنید.
آیا امروز به عیسی ایمان می آورید؟

تکرار برای پیش دبستانی ها
" بازی مورد عالقه پیش دبستانی ها "
یکی از تکرار های مورد عالقه بچه های
Tپیش دبستانی را از پنج درس گذشته
.انتخاب کنید

 :فعالیت بشارتی
آیا خبر خوش را شنیده اید؟
شما دوست دارید اول خبر خوش را بشنوید یا خبر بد را؟ ( مختصرا
بحث کنید ).مهم نیست که اول کدام را انتخاب کنید -به هر حال شما هر
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دو را دارید! امروز من خبرهای خوب و خبرهای بد دارم و می خواهم با
.خبرهای بد شروع کنم
شما و من گناهکاریم .همه ما چیزهای اشتباه اندیشیده ایم ،انجام داده ایم یا
گفته ایم که شریعت خدا را می شکند .چند چیز اشتباهی که بچه های هم سن
شما انجام می دهند را نام ببرید ؟
اجازه دهید پاسخ داده شود ) .کتاب مقدس می گوید  " :مزد گناه موت (
) است" ( رومیان 32 :6
شما و من بهای ( مزد ) گناه مان را که مرگ است دریافت می کنیم .این
نوع مرگ ،یعنی جدایی ابدی از خدا در یک مکان وحشتناک مجازات ،به
جای رفتن به آسمان جایی که خدا در آنجا زندگی می کند .همه ما مستحق
 .مجازات هستیم  ،زیرا همه ما گناه کرده ایم
آیا برای شنیدن خبرهای خوش آماده اید؟ خبر خوش این است که مسیح به
.خاطر گناهان ما مرد
عیسی مسیح  ،پسر خدا ،بر روی صلیب مرده باقی نماند " .و در روز سوم
بر حسب کتب برخاست" ( اول قرنتیان ) 4 -3 :51بعد او به آسمان رفت.
 .آسمان جایی است که او می خواهد شما ومن نیز روزی به آنجا برویم
عیسی می گوید  ":هر که به من ایمان آورد ،حیات جاودانی دارد" (
) یوحنا74 :6
وقتی به عیسی خداوند به عنوان تنها کسی که می تواند شما را از مجازات
گناه نجات دهد ،ایمان می آورید ،او زندگی جاودانی اش را به شما می دهد.
او زندگی شما می آید و به شما کمک می کند تا برای خشنودی او زندگی
کنید .روزی عیسی دوباره برمی گردد .آیا برای مالقات با او آماده اید؟
بعد از درس کتاب مقدس امروز ،ما بیشتر درباره این موضوع صحبت
.می کنیم

درس
مقدمه
چرا من نمی توانم فالن چیز را داشته باشم؟ دیگران همه آن چیز را "
" !دارند
من متنفرم که با شخص دیگری در یک اتاق زندگی کنم -من می خواهم "
"!یک اتاق برای خودم داشته باشم
"چرا باید قد من در کالس از همه کوتاهتر باشد؟ "
آیا کلماتی مثل این هرگز از دهان شما خارج می شود؟ وقتی که اوضاع
به نحوی که ما فکر می کنیم باید باشد ،پیش نمی رود ،بعضی از ما سریعا
غرغر و شکایت می کنیم .قوم اسرائیل به تازگی دیده بودند که خدا کارهای
شگفت انگیزی انجام می دهد تا آنها را از اسارت در مصر رها سازد .آیا
آنها بدون شکایت کردن ،از خدا پیروی می کردند-یا اینکه طور دیگری
عمل می کردند ؟
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پیشرفت وقایع

اکنون هیجان رها شدن از دست ارتش فرعون و جشن شادی که به دنبال
آن بود ،به یک خاطره قدیمی در ذهن اسرائیلی ها تبدیل شده بود .آنها
برای سه روز در سفر بودند و ذخیره ی آب آنها تمام شده بود .بچه ها می
گریستند .بزرگ ساالن نیز می باید تشنه بودند .گلوی آنها از تشنگی درد
می کرد! تنها چیزی که می توانستند ببینند ،کوههای خاکستری و شن داغ
.بود
آیا خدا فقط ما را از مصر خارج کرد تا در بیابان بمیریم؟ تعدادی از آنها
.می بایستی این سوال را از خود پرسیده بودند
را نصب  CMتصویر  1 -6را ببینید .تصویر اسرائیلی ها ( -75 -16 ،
) .کنید
با الخره اسرائیلی ها به ماره رسیدند .آنها دیدند که در جلوی شان آب وجود
دارد ،پس آسوده خاطر گشتند! آنها می بایست با عجله رفته و صورت شان
را در آب سرد فرو کرده بودند تا آب زیادی بنوشند .اما در حالی که آب را
!تف می کردند و از روی زمین بلند شدند
آنها فریاد زدند ":آه! ما نمی توانیم از این آب بنوشیم -آب تلخ است! "
!چقدر بد! آنها آب مورد نیازشان را داشتند .اما قادر به نوشیدن آن نبودند
) .را نصب کنید  CMتصویر  2 -6را ببینید .تصویر موسی( -13 ،
آیا آنها درآن موقعیت نا امید کننده نزد خدا فریاد بر آوردند؟ نه!بلکه به
موسی غرغر کردند و او را به خاطر مشکل جدیدی که پیش آمده بود،
!مقصر دانستند
خدا قدرت عظیمش را در مراقبت از آنها نشان داده بود ،اما آنها همچنان
به خدا اعتماد نداشتند  .به جای این که از مراقبت خدا راضی باشند ،با
.عصبانیت غرغر کردند
،
آیا شما هرگز به جای اینکه از مراقبت خدا راضی باشید ،غرغر کرده
اید؟ آیا هرگز به دیگران نشان داده اید که به خاطر چیزی که خدا به شما
داده است یا کاری که برای شما انجام داده است ،خوشحال نیستید؟ شاید
شما از والدین تان شکایت می کنید ،چون آنها به شما اجازه ندادند که شما
.کاری را که دوست  ،دارید انجام دهید
شاید درباره خانه تان شکایت می کنید ،چون آن بسیار کوچک است یا
به اندازه خانه شخص دیگری زیبا نیست .شاید از قیافه تان راضی
.نیستید و درباره آن غرغر می کنید
غرغر کردن باعث ناخشنودی خدا می شود .اگر عیسی خداوند را به
عنوان نجات دهنده تان می شناسید ،به آنچه که خدا به شما داده است،
قانع باشید .وقتی که غرغر می کنید در واقع می گویید که خدا نمی داند
چطور از شما مراقبت کند یا نیازهای تان را بر طرف نماید .این مسئله
نشان می دهد که شما واقعا به خدا اعتماد نکرده اید .آیه حفظی امروز
ما می گوید ( ،فیلیپیان 41 :2را با هم تکرار کنید ).خدا می گوید همه
کارها را بدون شکایت و غرغر انجام دهید .خدا می خواهد شما به جای
.شکایت کردن ،از نحوه مراقبت او راضی باشید

تا جایی که زمان اجازه می دهد از بچه ها
بخواهید تا اتفاقات درس های گذشته را به
.طور خالصه مرور کنند

تصویر 1 -6
بچه ها از مشخص کردن ماره بر روی
نقشه لذت خواهند برد .جالب است بدانید که
.ماره امروز نیز آب تلخی دارد

کارت تعلیم
کارت تعلیم با تاکید برای بچه نجات یافته
را نشان دهید .به آنچه که خدا به تو می دهد،
.راضی باش
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تصویر 2 -6
مواظب باشید این احساس را القا نکنید که
درخت قدرت جادویی داشت .بچه ها به
خاطر تماشای کارتون ها و فیلم های تخیلی
.دوست دارندکه این تصویر را داشته باشند
به آنها کمک کنید تا بفهمند که خدا این
.معجزه را انجام داد
شاید بیماری که در این متن از آن صحبت
می شود به جوش های درد ناکی اشاره می
کند که یک بیماری معمول در آن قسمت از
.جهان بود

تصویر 3 -6
اجازه دهید که بچه ها ایلیم را بر روی نقشه
مشخص کنند .بچه های پیش دبستانی لذت
می برند که وانمود کنند  ،زیر درختان خرما
.استراحت می کنند
این قسمت محدوده بیابانی بین ایلیم و سینا
.بود

تصویر 5 -4 -6
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اسرائیلی ها به جای اینکه از مراقبت خدا راضی باشند با عصبانیت
غرغر و شکایت کردند .آنها موسی را به خاطر آن مشکل  ،یعنی تلخ بودن
.آب در ماره سرزنش کردند
را با تصویر موسی که درخت  CMتصویر  3 -6را ببینید .تصویر ( -13
) .تعویض کنید  CMرا در دست دارد-26 ،
موسی نزد خدا فریاد کمک سر داد .خدا درخت مخصوصی را به موسی
نشان داد و به او گفت درخت را به درون آب بیاندازد .وقتی موسی
!اطاعت کرد ،ناگهان آب ماره برای نوشیدن به اندازه کافی پاک شد
هیچ چیز جادویی در درخت وجود نداشت .خدا از درخت استفاده کرد تا
.قدرتش را در مراقبت محبت آمیزش از قومش نشان دهد
خدا به اسرائیلی ها گفت که اگر به خدا توکل کنند و از او اطاعت کنند،
آنها را در امنیت و سالمت حفظ خواهد کرد .اما هشدار نیزداد که اگر آنها
..اطاعت نکنند ،توسط خدا مجازات خواهند شد
) .تصاویر را بردارید(
اسرائیلی ها از آنجا به ایلیم حرکت کردند .در آنجا دوازده چاه آب و تعداد
.زیادی درختان خرما یافتند! آنها مدتی را در آنجا به استراحت پرداختند
تصویر  4 -6را ببینید .تصویر هارون و موسی و اسرائیلی ها( 63 -64 ،
).را نصب کنید  CMو  60 -61و  31و -92
توقف بعدی آنها در بیابان دیگری بود  .آنها بسیار گرسنه و خسته بودند،
ولی هیچ غذایی برای خوردن نداشتند .وقتی آنها با عصبانیت به موسی
شکایت می کردند ،شکم های شان می باید از گرسنگی درد گرفته بود .آنها
.دوباره موسی و هارون را به خاطر مشکل شان سرزنش می کردند
قوم گفتند " :کاش که در زمین مصر می ماندیم ،حداقل در آنجا تمام غذایی
را که می خواستیم ،داشتیم .زیرا که ما را بدین صحرا بیرون آوردید ،تا
" .تمامی این جماعت را به گرسنگی بکشید
آنها خیلی سریع زندگی سخت شان در مصر و آنچه را نیز که خدا چند
!کیلومتر عقب تر در ماره برای آنها انجام داده بود فراموش کردند
)تصویر  5 -4 -6از کتاب تصاویر(
خدا به موسی گفت که او برای قوم تدارک الزم خواهد دید .موسی
دستورات خدا را به آنها داد " .شامگاهان شما خواهید دانست خدا کسی
است که شما را از مصر بیرون آورد و فردا خواهید دید که خدا چقدر
عظیم است .هر چند که شما به من شکایت کرده اید ،اما در حقیقت علیه
خدا صحبت می کنید .خدا هر روز وقت شام به شما گوشت می دهد و
هر روز صبح به شما نان خواهد داد .شما نباید هیچ نانی را برای روز بعد
نگه دارید .خدا هر روز صبح به شما نان تازه خواهد داد .شما باید در روز
".ششم برای دو روز غذا جمع کنید و در روز هفتم استراحت کنید
خدا گفت که او این کار را انجام می داد تا ببیند آیا قوم به او عتماد خواهند
کرد و از او اطاعت خواهند کرد .خدا می خواست که آنها با دانستن این
موضوع که خدا برای آنها تدارک خواهد دید ،راضی باشند و در عوض به
.خاطر چیزهایی که ندارند ،شکایت نکنند

اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود می شناسید  ،به جای
غرغر کردن به خاطر آنچه که خدا به شما می دهد ،قانع باشید .قانع
بودن ،یعنی اینکه کامال از آنچه که خدا برای شما تدارک می بیند ،راضی
باشید و با دلی شکر گزار مراقبت او را بپذیرید .راضی بودن نشان می
دهد که شما واقعا به خدا توکل کرده اید .خدا می خواهد که به جای اینکه
چیزهایی را که ندارید ،طلب کنید .به خاطر مراقبت و تدارک او قانع
.باشید
وقتی وسوسه می شوید تا از والدین تان ،خانه تان یا چیز دیگری شکایت
کنید ،به تمام راه هایی که خدا قبال از شما مراقبت کرده است ،فکر کنید.
یک دعای " شکرگزاری" انجام دهید و از خدا بخواهید تا به شما کمک
.کند که قانع باشید
کتاب مقدس می گوید :به آنچه که دارید قناعت کنید ،زیرا که او گفته
"است ":تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم کرد
) عبرانیان ( 5 :31
به عنوان یک مسیحی شما عیسی خداوند را در تمامی زمان ها با خود
.دارید و او وعده داده است که همه نیازهای شما را بر طرف می کند
وقتی انتخاب می کنید که به جای غر غر کردن ،با دلی شکرگزار در
سکوت مراقبت و تدارک خدا را بپذیرید،دیگران متوجه این موضوع
خواهند شد .آنها تمایل می یابند که بدانند چطور شما قادرید قانع باشید
و شاید بتوانید درباره خدا با آنها صحبت کنید .از همه مهم تر ،خدا
به قناعت شما توجه خواهد کرد! او به واسطه طرز تفکر و رفتار شما
خشنود خواهد شد و جالل خواهد یافت .خدا می خواهد که شما به جای
.شکایت کردن ،قانع باشید
خدا می خواست که اسرائیلی ها به جای شکایت کردن قانع باشند .او به آنها
.گفت که تمامی گوشت و نان مورد نیاز شان را فراهم خواهد کرد
آن روز هنگام شام ،درست همانطور که خدا وعده داده بود ،هوا پر از
هزاران بلدرچین شد و گوشت مورد نیاز قوم را فراهم نمود .در آنجا
.گوشت بیشتر از مقدار مورد نیاز هر کسی وجود داشت
تصویر 5 -6را ببینید .تصویر موسی و اسرائیلی ها در حال جمع کردن (
) .را نصب کنید  CMمن 65 -67 ،و  57 -58و -13
صبح روز بعد وقتی که آنها چشمان خود را گشودند ،منظره عجیبی را
.دیدند .زمین با چیزهای سفیدی پوشیده شده بود و آن چیزبرف نبود
آنها از موسی پرسیدند ":این چیست؟" او پاسخ داد ":این نانی است که خدا
به شما داده تا بخودید ".نان مانند بیسکویت کوچک گردی بود که شیرینی
مانند عسل داشت .اسرائیلی ها چیزی مانند این را ندیده بودند .کتاب مقدس
آن را " نان آسمانی " و " غذای فرشتگان " می نامد .اسرائیلی ها آن را
.من نامیدند
قوم همانطور که خدا به آنها گفته بود ،تنها به اندازه نیاز یک روز ،من

کارت تعلیم
کارت تاکید تعلیم برای بچه نجات یافته را
.نشان دهید

بچه های پیش دبستانی لذت می برند که
.وانمود کنند بلدرچین ها را شکار می کنند
تصویر 6 -6
وقتی درباره " من" صحبت می کنید می
توانید شیرینی های کوچکی برای بچه ها
تهیه کنید تا بخورند .بچه ها از این تجربه
.بهره خواهند برد
خروج  ،15 ،4 :16مزمور25 -24 :78
و 31 :6
" .کلمه ی " من " یعنی " آن چیست

ا
یشان می بایست برای هر یک نفر یک
.عومر من جمع می کردند
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در روز ششم می باید من پخته یا جوشانده
.می شد تا برای روز هفتم نگه داری شود

از آنجا که این درس بر رشد مسیحی
متمرکز است  ،پیام نجات آن خالصه شده
است  .شما می توانید بر معرفی انجیل در
.زمان دیگری از ساعت کالس تاکید کنید
.یوحنا  53 -13 :6را ببینید

بچه ها نیاز دارند که افکار شان را به زبان
بیاورند ،زیرا این روش به آنها در یادگیری
.کمک خواهد کرد

جمع کردند .اما بعضی از آنها بیش از آنچه که قرار بود ،من جمع کردند.
روز بعد آنها دیدند که من باقی مانده ،بوی بسیار بدی می دهد و پر از کرم
.شده است
خدا می خواست که آنها نان را برای آینده جمع کنند .او می خواست تا آنها
هر روز به او توکل کنند تا نیازهایشان را رفع نماید .نان آسمانی که خدا به
آنها داده بود ،نه تنها خوشمزه بود بلکه برای آنها خوب نیز بود ،این نان به
.آنها زندگی جسمانی داد
سال ها بعد پسر خدا  ،عیسی خداوند  ،درباره این واقعه صحبت کرد.
.او گفت که او نان آسمانی حقیقی است که زندگی جاودانی می دهد
شما تنها می توانید زندگی جاودانی ( زندگی همیشگی در آسمان ) را با
ایمان آوردن به عیسی به عنوان نجات دهنده تان دریافت کنید .مانند هر
کس دیگری در این جهان  ،شما با تمایل گناه کردن به دنیا آمدید .کتاب
مقدس می گوید ":همه گناه کرده اند (".رومیان  ) 32 :3آیا می توانید
چند روشی که بچه ها گناه می کنند را نام ببرید؟ ( اجازه دهید بچه ها
) .نظرشان را بیان کنند
خدا مقدس ( بدون گناه ) است و باید گناه را مجازات کند .چون شما
شریعت خدا را شکسته اید ،پس مستحق این مجازات هستید .این مجازات
جدایی ابدی از خدا در یک مکان پر از غم و درد به نام جهنم است .اما
خدا  ،کسی که شما را آفرید ،شما را دوست دارد و راهی فراهم ساخت تا
.شما از گناه تان بخشیده شوید
کتاب مقدس می گوید ":لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند
از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم ،مسیح در راه ما مرد (
) رومیان 8 :5
خدا شما را بسیار دوست داشت ،چون او مایل بود که پسر خودش  ،یعنی
عیسی مسیح خداوند ،را به جای شما مجازات کند .عیسی خداوند به یک
صلیب میخکوب شد .خون او بر روی صلیب ریخت و او با میل خود
مرد تا جریمه گناه شما را بپردازد .بعد از اینکه او برای شما مرد ،او
دفن شد .امروز او در آسمان زنده است .شما می توانید به او ایمان آورید
تا گناهان تان بخشیده شود و روزی از زندگی ابدی با خدا در آسمان لذت
.ببرید .عیسی نان حقیقی آسمانی است و زندگی جاودانی می بخشد
نان آسمانی که خدا به اسرائیلی ها داد ،به آنها زندگی جسمانی داد .روزها
یکی پس از دیگری قوم ،من را جمع می کردند .آنها نباید نگران می بودند
.که کجا غذا برای خوردن بیابند

نقطه ی اوج داستان

آنهایی که از دستورات خدا اطاعت می کردند ،می توانستند به آنچه که خدا
.هر روز به آنها می داد ،قانع باشند
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نتیجه

همانطور که خدا دستور داده بود ،موسی مقداری من را در یک ظرف
مخصوص کنار گذاشت .این یادآوری برای نسل های آینده از مراقبت
خدا از قومش بود .هر روز به مدت چهل سال خدا وفادارانه من را برای
خوردن مردم فراهم می کرد .خدا می خواست که اسرائیلی ها یاد بگیرند
که به او اعتماد کنند و از او اطاعت نمایند و به آنچه که او به آنها میداد،
) .قانع باشند ( .تصاویر را بردارید

تالش
اگر عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده تان می شناسید ،به آنچه که
خدا به شما می دهد ،قانع باشید .این نشان می دهد که شما واقعا به خدا
توکل کرده اید تا از شما مراقبت کند و نیازهای شما را مرتفع نماید .آیه
) .حفظی ما را به یاد آورید (،فیلیپیان  41 :2را با هم تکرار کنید
وقتی وسوسه می شوید تا شکایت کنید  ،به تمامی روش هایی فکر کنید
که خدا قبال از شما مراقبت کرده است .یک دعای " شکر گزاری "
نزد خدا بکنید و از او بخواهید به شما کمک کند تا قانع باشید ،یعنی به
جای شکایت کردن ،در سکوت با دلی شکرگزار مراقبت و تدارک خدا
را بپذیرید .شما تشویقی برای دیگران خواهید بود و زندگی تان خدا را
.خشنود خواهد کرد و او را جالل خواهد داد
زمان راز گاهان به شما کمک خواهد کرد تا به یاد آورید که قانع باشید.
می توانید فهرستی از چیزهایی که باید به خاطر آنها شکر گزار ،باشید
تهیه کنید .هفته دیگر می توانید فهرست تان را به کالس بیاورید و ما
می توانیم با همدیگر خدا را به خاطر اینکه از ما مراقبت می کند ،شکر
.کنیم

کارت تعلیم
کارت تعلیم با تاکید برای بچه ی نجات یافته
.را نشان دهید

دعوت
خدا پسرش را فرستاد تا برای گناهان تان بمیرد و به این شکل مراقبت
عظیمش برای شما را به نمایش گذاشت .رضایت حقیقی تنها از طریق
ایمان آوردن به عیسی خداوند به عنوان نجات دهنده تان حاصل می شود.
عیسی گفت ":هر که به من ایمان آرد ،حیات جاودانی دارد" ( یوحنا
) 6:74ایمان آوردن به عیسی ،یعنی به او به عنوان تنها راه بخشایش
گناهان تان کامال اعتماد نمایید .وقتی این کار را انجام می دهید ،او
شما را می بخشد و شما را از درون تغییر خواهد داد تا بتوانید برای
او زندگی کنید .او همچنین روزی به شما حیات جاودانی در آسمان را
خواهد داد .اگر شما هرگز به عیسی خداوند برای زندگی جاودانی ایمان
نیاورده اید ،می توانم به شما کمک کنم تا امروز این کار را انجام دهید.
لطفا سرتان را خم کنید و چشمان تان را ببندید .اگر مایلید به عیسی ایمان
بیاورید تا گناه تان بخشیده شود ،لطفا با بلند کردن دست تان به من نشان
.دهید

با استفاده از این روش یا روش دیگری
که موثر یافته اید از بچه هادعوت کنید تا
عیسی خداوند را قبول کنند .برای آموزش
های بیشتر به " چگونه می توان یک بچه را
به سوی مسیح هدایت کرد " مراجعه کنیددعوت از پیش دبستانی ها
با استفاده از یوحنا  42 :5و اصطالح "
ایمان بیاورید" دعوت از پیش دبستانی ها
را ارائه دهید .از کسانی که مایلند به عیسی
ایمان بیاورند دعوت کنید تا شما را در
.انتهای درس مالقات کنند
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مکث کنید و متوجه جواب ها شوید) اگر دست تان را بلند کردید لطفا (
مرا ( در یک مکان و زمان مشخص ) مالقات کنید تا بتوانم از روی
کالم خدا به شما نشان دهم که چگونه می توانید برای زندگی جاودانی به
.عیسی خداوند ایمان بیاورید
بازی مروری
چهارده کارت کوچک تهیه کنید .روی
یازده تا ازآنها امتیازات باالیی را بنویسید.
( بچه ها امتیازات باال را دوست دارند!)
کلمه شکایت کردن را روی دو کارت و
کلمه راضی بودن را روی یک کارت
بنویسید .تمامی کارت ها را درون کیسه
ای قرار دهید .کالس را به دو دسته تقسیم
کنید و به نوبت سوال بپرسید .اولین بچه ای
که به درستی پاسخ دهد کارتی را از درون
ساک بیرون کشیده و امتیاز را به حساب
تیمش واریز می کند .او می تواند تا وقتی که
دوست دارد ،به بیرون کشیدن کارت های
دیگر ادامه داده و امتیازات را برای تیمش
جمع کند .اما اگر اوقات کارت "شکایت"
را بیرون بکشد ،تیمش تمامی امتیازات
آن دور را از دست می دهد .اگر کارت"
رضایت "بیرون کشیده شود ،وقتی که بچه
تصمیم بگیرد که از کارت کشیدن دست
بکشد ،امتیازات کلی آنها دو برابر می شود.
امتیازات تیم را محاسبه کنید و کارت ها را
به ساک برگردانید .بعد از پرسیدن تمامی
سواالت ،تیمی که بیشترین امتیاز را کسب
.می کند ،برنده است

سواالت مروری

چرا قوم در ماره شکایت و غرغر کردند؟
).آب تلخ بود(

1-

وقتی که قوم شکایت کردند ،موسی چه کرد؟
).او در دعا با خدا گفتگو کرد(

-2

وقتی که ما غرغر می کنیم  ،در حقیقت چه کاری انجام می دهیم
).ما به خدا و مراقبتش از ما شک می کنیم(

3-

خدا به موسی گفت که چه کاری بکند تا اسرائیلی ها بتوانند آب را
بنوشند؟
) .درختی را در آب بیاندازند(

4-

بعد از اینکه موسی درخت را در آب انداخت ،چه اتفاقی واقع شد؟
).آب برای نوشیدن مناسب بود(

-5

چرا بعد از اینکه اسرائیلی ها ماره را ترک کردند ،شکایت و غرغر
نمودند؟
).آنها گرسنه بودند(

6-

به جای شکایت کردن  ،چگونه باید به موقعیت های دشوار پاسخ
دهید؟
) .به آنچه که خدا به شما داده است ،قانع باشید(

7-

خدا چطور به اسرائیلی ها بخشش را نشان داد  ،هر چند که آنها
درباره گرسنه بودن شکایت کردند؟
).او برای آنها بلدرچین و من فراهم کرد تا بخورند(
دو راهی که خدا محبتش به شما را نشان می دهد ،نام ببرید؟
).جواب ها متفاوت خواهند بود(

-8

10خدا به قوم گفت که چگونه من را جمع آوری کنند؟به اندازه کافی برای یک روزمن جمع کنند ،قبل از سبت برای دو(
) .روزمن جمع کنند
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9-

-11رضایت حقیقی از کجا حاصل می شود؟
).از شناختن عیسی به عنوان نجات دهنده(
12مطابق آیه حفظی مان  ،فیلیپیان  ،14 :2دو چیزی که خدا دستورمی دهد انجام ندهید را نام ببرید؟
) شکایت و مشاجره کردن(

سواالت مروری پیش دبستانی ها
آب ماره چه اشکالی داشت؟
)تلخ بود(

-1

خدا به موسی گفت که با آب چه کند؟
).درختی را درون آن بیاندازد(

2-

بعد از اینکه درخت درون آب انداخته شد ،چه اتفاقی برای آب افتاد؟
).آب برای نوشیدن مناسب شد(

3-

.دو راهی را که خدا محبتش را به شما نشان می دهد را نام ببرید
).جواب ها متفاوت هستند(

-4
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