
عیسی روی صلیب مرد5شماره 

جلسه 5



به برنامه درسی فارسی زندگی جدید 

بر 5خوش آمدید ، برای دانلود درس 

روی لینک زیر کلیک کنید

https://www.dropbox.com/sh/8h2z6r2zurg2yoi/AADVNfPQmnrBzSqVdYV4Qmvda?dl=1
https://www.dropbox.com/s/3d0qonkt9dozu9x/New-Life-Persian-Lesson5-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session5-persian.html


درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز وسایلوپوست 
کتابحافظهشعربرصیکمک

یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز کنندآمت  .)

https://www.dropbox.com/s/lfi1sgk2oxmt0f1/Jesus%20on%20cross%20visual%20aid1-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/g7c7qao7ubhona5/AACOQ_zYHYn4fL5ZqHMu7Yhfa?dl=1


آموزش .5
(دقیقه5)

مرور

مردگانتواندمیعیسیکهآموختیمگذشتهلسه

بهفقطمااگراستممکنچیزهمهوکندزندهرا

باشیمداشتهاعتماداوبهوباشیمداشتهایماناو

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


در این جلسه ما خواهیم آموخت 

که عیسی بر روی صلیب مرد ، 

زیرا او ما را دوست دارد "چرا؟ 

و بنابراین می توان گناهان ما را 

." بخشید

او می تواند هر وضعیت مرده یا در حال 

.مرگ را در زندگی ما بازیابی و شفا دهد

https://www.dropbox.com/s/fhftfdi1fze88t1/Because%20Jesus%20loves%20us%20picture-Persian.jpg?dl=1


بیامرامقدسکتابآیهب

16 نمودمحبّتاینقدرراجهانخدازیرا

اوبرکههرتادادراخودیگانهپسرکه

حیاتبلکهنگرددهالک،آوردایمان

یابدجاودانی .
3:16یوحنا



:این اظهارات را مورد بحث قرار می دهد

آیا کسی تا به حال شما را ناامید کرده است؟ فکر می کنید عیسی چه 

احساسی داشت وقتی دوست خوبش به او خیانت کرد؟

آیا تا به حال دوستی را ناامید کرده اید؟ اون چه حسی بهت داد؟

کسی میدونه حسادت یعنی چی؟

آیا تا به حال موردی بوده است که کسی به آن حسادت کرده باشد ، اگر چنین 
است به چه چیزی؟



درستدریسج
خواندن کتاب مقدس

(دقیقه 15)
( بخشیدراماگناهانتوانمیبنابراینودارددوستراماعیسیزیرا .)

؟چیهگناهمیدونهکی

( انجامیاکنیممیفکریا،گوییممییا،دهیممیانجامکهاستکاریهرگناه

استناراضیخداازکهدهیمنمی .) 

؟داندمیراگناهکارمردوزناولیننامکسیچه

( استصحیحپاسخاینحواوآدم .) 



پرش طوالنی به بهشت   از یک : فعالیت سرگرم کننده

دور سفید و بند آبی )کودک بپوشید که مانند عیسی 

در انتهای اتاق ایستاده است ، خطی را ( روی سینه اش

روی زمین به اندازه کافی دورتر از او بکشید که هیچ 

راهی وجود ندارد کودکان می توانند بپرند و به او 

از بچه ها بخواهید به نوبت سعی کنند به سمت . برسند

همه : "همه آنها شکست می خورند زیرا. عیسی بپرند

“گناه کرده و از جالل خدا کوتاهی کرده اند

رومیان 3:23



گناهخوددراگر،استکاملخداچونحاال

باشیماودوستتوانیمنمی،داریم مابرایاین .

حلیراهخدااما،استبزرگمشکلیکواقعا  

پسرشفرستادنبارامشکلایناو .داشت

برایعیسیاگروکردحلاستکاملکهعیسی

کهبخواهیماوازتوانیممیما،مردماگناهان

کندمیراکارایناووببخشدراما



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/s/hpzkric21ixsjg2/Crucifixion-muted.mp4?dl=1


:داستان کتاب مقدس و درام
وقتی عیسی در اینجا روی زمین 

زندگی می کرد و بزرگ می شد ، 

دوست صمیمی داشت که 12

.  شاگردان خود را صدا می زد

کودک را به شاگرد 12)

او با آنها شام می ( اختصاص دهید

همه نشسته بودند که دارند )خورد 
(غذا می خورند



یکی از شما مرا به "و او می گوید 

همه ". دشمنان خیانت می کند

شاگردانش به همدیگر نگاه می کردند 

ی بسیاری م. و می پرسیدند این کیست

عیسی گفت". هرگز من نیستم"گویند 

همه شما فرار خواهید کرد زیرا وقتی 

یکی از. می آیند مرا ببرند می ترسید

من هرگز: "شاگردان به نام پیتر گفت

از تو دور نخواهم شد حتی اگر بقیه 
.این کار را انجام دهند



بله ، حتی شما نیز : "عیسی گفت" 

خواهید گفت ، در واقع می گویید که 

بار قبل از خروس در صبح 3من را

خروس چه صدایی می ." نشناخته اید

دهد؟ بیایید بشنویم که همه شما این 
.صدای زوزه را می زنید

چاپ کمک رنگ آمیزی صفحه )
( رنگ آمیزی پیتر

https://www.dropbox.com/s/lox330dliwz7rxy/Peter%20denies%20Jesus-Persian.jpg?dl=1


: بحث
آیا کسی تا به حال شما را ناامید کرده است؟ فکر می کنید عیسی چه • 

احساسی داشت وقتی دوست خوبش به او خیانت کرد؟

بهت داد؟آیا تا به حال دوستی را ناامید کرده اید؟ اون چه حسی • 

آیا کسی می داند منظور از حسادت چیست؟ • 

؟ باشد ،آیا تا به حال موردی بوده است که کسی به آن حسادت کرده • 



عیسی همه آنچه را که قرار بود 

برای او اتفاق بیفتد می دانست و

یرا می گذاشت که این اتفاق بیفتد ز

عیسی ما را دوست دارد و 

بنابراین می توان گناهان ما را 

عیسی به یهودا یکی از . بخشید

شاگردان خود نگاه کرد و گفت 

برو سریع این کار را انجام 
.حسادت می کردند.بده



یهودا نزد کاهنان اعظم رفته بود و از 

آنها می پرسید که چقدر پول می دهند تا 

او می دانست . آنها را نزد عیسی برساند

که می خواهند او را بکشند زیرا به او 

.حسادت می کردند

قطعه 30آن مردان به یهودا گفتند که 

نقره به او می دهند ، بنابراین او رفت تا 

پول خود را جمع آوری کرده و آنها را 
.نزد عیسی ببرد



.پس از صرف شام ، عیسی و برخی از شاگردانش به پارکی رفتند تا دعا کنند
عیسی از خدا پرسید آیا راه 

دیگری وجود دارد که مردم 

ن بتوانند گناهانشان را ببخشند و م

بمیرم؟ او می دانست که چه 

اما . دردی را بایدمتحمل شود

عیسی مایل بود این کار را انجام 

زیرا عیسی ما را )چرا؟ . دهد

دوست دارد و بنابراین می توان 
.( گناهان ما را بخشید



یهودا می دانست کجا می روند ، 

.  بنابراین سربازان را به آنجا برد

یهودا و لحیم کاری با چوب وارد می )

سربازان با مشعل و شمشیر ( شوند

ه یهودا به سربازان گفت. صدها نفر آمدند

بود که من می بوسم ، عیسی است ، 

ی بنابراین آنها اشتباه نمی کنند که عیس

بنابراین او عیسی. در تاریکی کیست
را بوسید و سربازان او را بستند



ند کسانی که عیسی را دستگیر کرده بود

او را نزد قائافا کاهن اعظم بردند ، جایی 

که معلمان قانون و بزرگان در آنجا جمع 

چاپ عیسی به کمک . )شده بودند
(دیداری کاهن اعظم منتقل شده است

https://www.dropbox.com/s/nb1onpcwbaty9ci/Jesus%20and%20High%20priest%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


چه کسی او را نزد پیالطس 

فرماندار ، که مانند یک پادشاه بود 

.  ، برد ، تصمیمات بزرگی گرفت

پیالتس از (. چاپ راهنمای پیالتس)

عیسی پرسید آیا این درست است 

که شما ادعا می کنید پادشاه یهود 

بله این : هستید؟ عیسی پاسخ داد

این امر باعث وحشی . درست است

شدن مردم شد که از پاسخ عیسی 

.بسیار ناراحت شدند

https://www.dropbox.com/s/ccsoctd2z8gqiaj/Jesus%20trial%20before%20Pilate%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


یعنی او .  )فریاد زدند او را مصلوب کنید

من نمی : "پیالتس به مردم گفت(. را بکش

توانم کار بدی را که عیسی انجام داده است 

جمعیت « می خواهی با او چه کنم؟ . بیابم

او ".شروع به فریاد بلندتر و بلندتر کردند
را مصلوب کن ، مصلوبش کن



پیالطس او را نزد هیرودیس فرستاد ، که 

چاپ . )خود در آن زمان در اورشلیم بود

وقتی هیرودیس عیسی ( راهنمای هیرودیس

را دید ، بسیار خوشحال شد ، زیرا مدتها 

بود مایل بود او را ببیند ، زیرا در مورد 

او شنیده بود و امیدوار بود نشانه هایی را 
.که توسط او انجام شده است ، ببیند

https://www.dropbox.com/s/5en8y7jaigfl6wm/Jesus%20before%20Herod%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


اما او هیچ مشکلی پیدا نکرد و او را 

ا نزد پیالتوس فرستاد و او دستان خود ر

چاپ )از این وضعیت شستشو داد 

پیالتس دستان خود را با وسایل کمک 
( بصری شستشو می دهد

https://www.dropbox.com/s/qwzezgvjv3nllji/Pilate%20washing%20his%20hands-Persian.jpg?dl=1


اما مایل نبود عیسی مردم را علیه او 

چاپ کمکهای بصری شالق . )گرداند

عیسی را بسته و (. )زده عیسی

بیرون می برند و دو سرباز وانمود 

(  می کنند که او را شالق می زنند
کسی میدونه شالق چیه ؟

https://www.dropbox.com/s/g9d211ysp43f0t1/Jesus%20whipped%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


بله ، و این شالق بدتر از آن بود 

ته که شیشه و فلز تیز در آن شکس

بود ، بنابراین عیسی به عقب 

عیسی را بعد از )به . بازگشت

(. شالق کمک بصری چاپ کنید

آیا می دانید چرا عیسی به آنها 

اجازه داد این کار را با او انجام 

زیرا عیسی ما را دوست )دهند؟ 

دارد و بنابراین می توان گناهان 
. درست است.( ما را بخشید

https://www.dropbox.com/s/25lisoixh0xzz1v/Jesus%20after%20wipping%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


پارچه )سپس روپوش بر او گذاشتند 

( ای طال روی شانه های او گذاشتند

چاپ . )و تاجی از خارهای تیز

کسی (. بصری تاج خار عیسی

میدونه خار چیه؟ آیا فکر می کنید 

اگر آنها را در سر خود فشار دهید ، 

ضرر خواهد داشت؟

https://www.dropbox.com/s/gmw7m3bf5bfitz4/Jesus%20crown%20of%20thorns%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


آنها او را هل دادند و عیسی را به اطراف 

".  سالم بر پادشاه یهود: "هل دادند و گفتند

چاپ کمکهای بصری عیسی و )

و چرا عیسی به آنها اجازه داد (. سربازان

زیرا عیسی )این کار را با او انجام دهند؟ 

ما را دوست دارد و بنابراین می توان 
.(گناهان ما را بخشید

https://www.dropbox.com/s/ex119j4253p6d1u/Print%20soldiers%20mock%20Jesus%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


اکنون سربازان لباس عیسی را بر 

او پوشانده و صلیب چوبی سنگین

ا و بزرگی را بر پشت او گذاشتند ت

خیابان را به تپه ای برسانند تا او 

چاپ عیسی . )را بر روی آن بکشند
(.کمک بصری متقابل دارد

https://www.dropbox.com/s/48y9binnj2nttb8/Jesus%20carrying%20his%20cross%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


تصور کنید عیسی حتی در طول 

راه با مادر غمگین خود مالقات 

چاپ عیسی مسیح با کمک . )کرد

تصور (. بصری مالقات می کند

این سفر . کنید او چه احساسی داشت
.سختی بود که او برای ما طی کرد

https://www.dropbox.com/s/suul5jzyfachi9m/Jesus%20meets%20Mary%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


چاپ عیسی با کمک بصری )

وقتی به(. متقاطع سقوط می کند

ه تپه ای به نام گلگوتا رسیدند ک

به معنی جمجمه است زیرا از 

.  دور شبیه سر اسکلت است

سربازان میخ های بزرگی را در 

دست و پای عیسی کوبیدند و 

صلیب را برداشتند و آن را بین 
.دو مرد بد و واقعاً بد قرار دادند

https://www.dropbox.com/s/i36zdc9k7uyjtxx/Jesus%20falls%20with%20%20cross%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


عیسی را روی کمک بینایی )

چرا عیسی به ( متقاطع چاپ کنید

آنها اجازه داد این کار را با او 

چون عیسی ما را )انجام دهند؟ 

دوست دارد و بنابراین می توان 

عیسی بیچاره.( گناهان ما را بخشید

، او را آنجا رها کردند تا اینکه 

فکر کردند او مرده است و سپس 

برای اطمینان از چاقو به پهلوی او 

این یک داستان بسیار . چاقو زدند
غم انگیز است ، اینطور نیست؟ 

https://www.dropbox.com/s/un42mv87ras5id0/Jesus%20on%20cross%20visual%20aid-Persian.jpg?dl=1


.آسمان در وسط روز کامالً سیاه شد و زلزله بزرگی رخ داد که همه را لرزاند



ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری 

شده است

وسایل کمک بصری و 

کتاب "کتابهای رنگ آمیزی 

برای " مقدس برای کودکان

کمک به آموزش این درس 

موجود است

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






آنها عیسی را از روی صلیب 

د برداشته و در قبر گذاشتند ، مانن

غار بود

آنها یک سنگ سنگین عظیم را 

جلوی قبر و یک سرباز 

سرپوشیده بیرون از آن غلتاندند 

زیراشایعاتی مبنی بر زنده شدن 

و این اشاره . عیسی شنیده بودند

ای به این است که جلسه بعدی ما 
در مورد چه چیزی خواهد بود



خدابامشورت .6



نمازستن
عیسیپسرتانفرستادنبرایشماازآسمانیپدر

یکاوکهسپاسگزارمشمااز،سپاسگزارم

شمااز،کردسپریراقدرتمندوکاملزندگی

بخششومننجاتبرایاوکهسپاسگزارم

رفتصلیبرویبرمنباگناهانم متشکرم .



دهیدانجامراخانگیهایعالیت

ببریدخانهبهرامقدسکتابحافظهآیه

آمیزیرنگصفحه

https://www.dropbox.com/s/gfmokrjhtjvfbl4/John3v16--Memory-Verse-Persian.jpg?dl=1


انجامراخانگیهایعالیت

دهید

بازی پیچ و خم تاج خار

https://www.dropbox.com/s/ndqhu5dm670rtp0/Crown-of-thorn-Persian.jpg?dl=1


دهیدانجامراخانگیهایعالیت

راکودکانآمیزیرنگصفحات

برایراآنهاهمهتاکندمیمجبور

ددهنقرارتصویریداستانیکبیان

https://www.dropbox.com/sh/8h2z6r2zurg2yoi/AADVNfPQmnrBzSqVdYV4Qmvda?dl=1


بعدیجلسه
آموختخواهیمبعدروزسه

افتدمیاتفاقیچهکه



6 سونی

New Life Persian Session6.pptx

