
با عیسی همه چیز ممکن 4شماره 
است ، فقط باور کنید

جلسه4



به برنامه درسی فارسی زندگی جدید 

بر 4خوش آمدید ، برای دانلود درس 
روی لینک زیر کلیک کنید 

https://www.dropbox.com/sh/wadoh1zmvu4f5xf/AAC8b6SCjBBt92hHfl5eVPS5a?dl=1
https://www.dropbox.com/s/k29wqjb16prd4cq/New-Life-Persian-Lesson4-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session4-persian.html


درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز وسایلوپوست 
کتابحافظهشعربرصیکمک

یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز آمت 
(.کنند

https://www.dropbox.com/s/dh7xadt3a3ogxbs/bible-coloring-pages-coloring-pages-for-kids1-Persian.jpg?dl=1


(دقیقه10: )بازی های تیم.  2

(دقیقه10)سرود تحسین فعال .  3

(دقیقه10)آهنگهای صمیمانه عبادت .  4

(  بارگیری موزیک ویدیوهای مداحی و عبادت فارسی: اختیاری)

(دقیقه10: )بازی ها.  1



ویدیوهای موسیقی متعددی 

در بارگیری شده است تا به شما

ستایش و عبادت کودکان کمک

.کند

https://www.dropbox.com/sh/9ogomrssz9g4twi/AABvYVqUxvUAQDLH3yf0UZTxa?dl=1


آموزش .5
(دقیقه5)

مرور
به یاد داشته باشید که ما آموخته ایم 

که خدا ما را خلق کرده است و ما 

فوق العاده و شگفت انگیز هستیم ، 

اما به یاد داشته باشید که گناه وارد 

جهان شد و گناه ما را از خدا جدا می 
کند ، این یک مشکل بزرگ است 

مرد خداوند

ایا مشکل را میبینی؟
گناه



جلسه گذشته آموختیم که 

چگونه خدا با فرستادن 

پسر خود عیسی ، این 

خدا و . مشکل را حل کرد

زندگی کامل و قدرتمندی 

.داشت



کتاب رنگ آمیزی کتاب 

مقدس برای کودکان کتاب 

عیسی مسیح را می توان برای 

کمک به نقد و بررسی 
بارگیری کرد

https://www.dropbox.com/s/ti31afwz4uptdee/Persian-Bible-for-children-Jesus-stills-the-storm-cb-track.jpg?dl=1


در این جلسه خواهیم آموخت که 

با عیسی همه چیز ممکن است اگر 

ما فقط به او ایمان داشته باشیم و 

.به او اعتماد داشته باشیم

او می تواند هر وضعیت مرده یا 

در حال مرگ را در زندگی ما 
.بازیابی و شفا دهد

https://www.dropbox.com/s/w7ii08s8fhn54jt/bible-coloring-pages-coloring-pages-for-kids-Persian.jpg?dl=1


بیامرامقدسکتابآیهب

(دقیقه5)

من،گفتعیسیبدو  25
هستمحیاتوقیامت . 

الف 25 :11یوحنا

https://www.dropbox.com/s/38bnu8us7he7zuj/Bible%20Verse-John11v25-Persian.jpg?dl=1


(دقیقه5)
استکردهفوتشماخانوادهدرکسیحالبهتاآیا .1

؟داددستشمابهاحساسیچه .2 
؟آمدیدکناردردباچگونه .3 

؟کردیدبیانراخوداحساسچگونه .4 
؟بینیدمیکابوسآیا،داشتیدمشکلخوابدرآیا .5 

. ؟آمدیدکنارچگونهمدرسهدر .6 
شده؟فوتشخصمورددربگذاریداشتراکبهکوچکداستانیکتوانیدمی .7
کنید؟بیانراخوداحساستابکشیدتصویریکخواهیدمیآیا .8

:این اظهارات را مورد بحث قرار می دهد



فیلم های متحرک برای تمجید از کتاب مقدس ، از 

نسخه های. )جمله این فیلم با زیرنویس انگلیسی

خاموش برای معلم ایجاد شده است تا آیات کتاب 
(مقدس را هنگام پخش ویدیوی متحرک بخواند

https://www.dropbox.com/sh/dpsjsgt9txb954d/AAArC4RAySpfuOMpO6JnmIzZa?dl=1


درستدریسج
خواندن کتاب مقدس

(دقیقه 15)
مقدسکتاب  43-35؛ 24-21 :5مرقس :

جمعویبربسیارمردم،نمودعبورکشتیدر،آنطرفبهبازعیسیچونو  21

بوددریاکنارهبروگشتند .
،هافتادپایهایشبربدیدرااوچونوآمدنامیایُرس،کنیسهرؤسایازیکیناگاهکه  22

رسیدهآخربهمندخترکنَفَس،گفت،نمودهبسیارالتماسبدو  23 دستاوبروبیا .

کندزیست،یافتهشفاتاگذار .
می نمودندازدحامویبر،افتادهاوپیازنیزبسیاریخلق،شدهروانهاوباپس  24 .



35 فوتدخترت،گفتند،آمدهکنیسهرئیسخانه  ازبعضیکه،می گفتسخنهنوزاو

؟می دهیزحمترااستادچهبرایدیگر؛شده

36 سمتر،گفتکنیسهرئیسبهساعتدر،شنیدبودندگفتهکهراسخنیچونعیسی

بسوآورایمان !
37 عقبازکهنداداجازتراکسهیچ،یعقوببرادریوحنّاویعقوبوپطرسجزو

بیاینداو .
38 بسیارنوحهوگریهکهدیدشوریدهجمعی،رسیدندکنیسهرئیسخانه  بهچونپس

.می نمودند
39 دربلکهنمردهدختر؟می کنیدگریهوغوغاچرا،گفتبدیشان،شدهداخلپس

استخواب .
40 کردندُسخریّهویبرایشان بارادخترمادروپدر،کردهبیرونراهمهاولیکن .

شدداخل،بودخوابیدهدخترکهجاییبه،برداشتهخویشرفیقان .
41 قومیَطلیتا،گفتویبه،گرفتهرادختردستپس ای،استاینآنمعنیکه .

برخیزمی گویمراتو،دختر .



اطالعات منبع از

کتاب مقدس برای کودکان پاورپوینت

دختر دوبار زندگی می تواند برای 

کمک به آموزش بارگیری شود

https://www.dropbox.com/s/92fsjkex9pmtpft/The_Girl_Who_Lived_Twice_Persian_PDA.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php






اطالعات منبع از

کتاب رنگ آمیزی کتاب مقدس برای 

کودکان را می توان برای کمک به 

آموزش بارگیری کرد

https://www.dropbox.com/s/y29m68dbq7spmv0/The_Girl_Who_Lived_Twice_Persian_CB.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


:آموزش و درام

اگر مریض بودی ، پدر و مادرت چکار می کردند؟ اگر فقط درد شکم یا 

سردرد داشتید ، ممکن است دارویی به شما بدهند و معده شما را بمالند و 

ید؟ اما اگر بهتر نشدید چه می کن. منتظر بمانید تا احساس بهتری داشته باشید

اگر شما آنقدر مریض بودید که والدین شما فکر می کردند ممکن است 

بمیرید چه؟ آن وقت آنها چه می کردند؟ بالفاصله شما را به دکتر می 
. آنها تمام تالش خود را می کنند تا به شما کمک کنند تا خوب شوید! رسانند



یک ویدیوی فارسی برای بارگیری در 

دسترس است که معجزات عیسی را نشان 

.می دهد

https://www.dropbox.com/s/koelort3z4l8s90/Jairus%27-Daughter-muted.mp4?dl=1


امروز ، داستان کتاب مقدس ما درباره شخصی 

پسری را به دور شانه . )به نام ژایروس است

های خود بپیچانید و یک کمربند در کمر خود 

یایروس دختری داشت که بسیار ( قرار دهید

دختری را اختصاص دهید ، او را . )مریض بود

(کنار اتاق با پارچه ای دراز بکشید

https://www.dropbox.com/s/hissz7b46uggi0t/bible-coloring-pages-coloring-pages-for-kids2-Persian.jpg?dl=1


در حقیقت ، او مطمئن بود که او 

می میرد و او هر کاری از دستش 

برآید تا به او کمک کند تا خوب 

یایروس فرمانروای معبد بود و . شود

او شنیده بود که عیسی چگونه 

بسیاری از مردم را شفا می دهد ، 

ری پس)بنابراین وقتی عیسی را دید ، 

را به تن کرد ، مانند عیسی لباس 
.فوراً به دیدار او دوید( پوشید



:  او می گوید. او به پای عیسی افتاد

دخترم مریض است و در شرف مرگ "

. "است

لطفاً بیا و دستانت را روی او بگذار ؛"
“.او را شفا ده تا زنده بماند



: "عیسی چه کرد؟ آیا او گفت" 

دو قطره آسپرین به دختر بده 

و  اگر تا صبح بهتر  نشد به من

زنگ بزن؟

عیسی بالفاصله با ! البته که نه" 

یایروس به سمت خانه خود راه 

.رفت تا بتواند دختر را شفا دهد



عیسی )وقتی در خیابان های شهر قدم می زدند ، 

چند مرد به ( و یایروس با هم قدم می زدند

گروهی از پسران )یایروس آمدند و به او گفتند 

باال می روند و وانمود می کنند که ناراحت 

دخترت مرده ، ( "هستند و با او صحبت می کنند

.  آنجا اکنون نیازی نیست که عیسی را اذیت کنید

چه خبر بدی یایروس عیسی را پیدا ! وای نه" 

و -کرده بود و آنها در راه بهبود دخترش بودند 

یایروس دلش شکست ، . حاال او مرده بود

اما ( یایروس سرش را گرفته و گریه می کند)

رو به . عیسی توجهی به صحبت های مردم نکرد

."نترس ، فقط باور کن: "یایروس کرد و گفت



اطالعات منبع از

کتاب رنگ آمیزی کتاب مقدس برای 

کودکان را می توان برای کمک به 

آموزش بارگیری کرد

کتاب مقدس برای کودکان

https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php




وقتی به خانه یایروس رسیدند ، افراد 

.  زیادی آنجا بودند و همه گریه می کردند

گروهی از دختران مردم عزادار را در )

: عیسی گفت( حال گریه نشان می دهند

چرا گریه می کنی؟ دختر مرده نیست ، او "

آیا می دانید مردم چه کردند؟ ." خواب است

جمعیت شروع به ! )آنها به عیسی خندیدند

آیا می توانید این( خندیدن و تمسخر می کند
! را تصور کنید؟ آنها به عیسی خندیدند







عیسی به همه مردم گفت که بروند 

و او مادر و پدر و سه شاگرد 

نزدیک خود را به اتاقی که دختر 

عیسی شاگردان . )در آنجا بود برد

و والدین به طرف دختر کوچک 

او دست دختر را گرفت ( می روند
!"دختر بچه ، برخیز: "و گفت

https://www.dropbox.com/s/w7ii08s8fhn54jt/bible-coloring-pages-coloring-pages-for-kids-Persian.jpg?dl=1


بالفاصله دختر برخاست و 

شروع به قدم زدن در اتاق 

دختر همین کار را می . )کرد

!  والدینش شگفت زده شدند( کند

والدین حیرت زده و )
.( سپاسگزار خدا هستند

اطالعات منبع از

https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


https://www.dropbox.com/s/w7ii08s8fhn54jt/bible-coloring-pages-coloring-pages-for-kids-Persian.jpg?dl=1




از داستان یایروس چه می توانیم بیاموزیم؟

در داستان او دیدیم که یایروس چگونه دخترش 

. را دوست دارد و برای او هر کاری می کند

این در مورد عشق پدر آسمانی ما صادق تر 

.است

خدا فرزندان خود را دوست دارد و همیشه آنچه 
.را که برای آنها بهترین است انجام می دهد



خدابامشورت .6



سپاسگزاریمخودفرزندانبهشمامحبتازما،عزیزدرپ خودفرزندانمابه .

بهفقطماکهصورتیدراستممکنچیزهمهکهبسپاریمخاطربهتاکنیدکمک

داریماعتمادشمابهوداریمایمانشما کنیممیدعاماعیسینامبه . آمین .

نمازبستن



فعالیت های خانگی را انجام دهید

آیه حافظه کتاب مقدس را 

به خانه ببرید صفحه رنگ 

آمیزی

https://www.dropbox.com/s/25hgyi2nzsm1jqt/John11v25-Memory-Verse-Persian.jpg?dl=1


دختری "کتاب مقدس برای کودکان 

کتاب رنگ " که دو بار زندگی کرد

آمیزی به خانه برد

اطالعات منبع از

https://www.dropbox.com/s/zpuktgy6k93q1js/The_Girl_Who_Lived_Twice_Persian_CB6.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


ه دانلود فعالیت های سرگرم کنند

.کودکان در خانه

https://www.dropbox.com/s/qczxhflxbhymtm9/visual-aid3.jpg?dl=1


صلیبرویبرعیسیکهآموختخواهیمما

بنابراینوداشتدوسترامااوزیرامرد

بخشیدراماگناهانتوانمی تامرداو .

بپردازدراماگناهانجریمه .

بعدیجلسه



بزرگمقدسکتابآیهبعدهایفته

دادراخودیگانهپسرکهنمودمحبّتاینقدرراجهانخدازیرا  16

یابدجاودانیحیاتبلکهنگرددهالک،آوردایماناوبرکههرتا .

یوحنا 3:16



5 سونی

New Life Persian Session5.pptx

