
جلسه 8
هدیه رایگان زندگی ابدی را به 

ما ارائه می دهد



به برنامه درسی فارسی زندگی جدید 

خوش آمدید ، برای دانلود درس شماره 

روی پیوند زیر کلیک کنید8

https://www.dropbox.com/s/9ycv5bfimogpi08/New-Life-Persian-Lesson8-children.doc?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/e4qafhwq8oeong0/AAAzJYR40lPlVKMPoJ0ZTlhNa?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session8-persian.html


درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز وسایلوپوست 
کتابحافظهشعربرصیکمک

یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز کنندآمت  .)

https://www.dropbox.com/sh/8c0dpb04xaow0kn/AAD8yGIiibU-9Xye9jWDWoGxa?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/p7drzuyojdo4rve/AAAuzFofIIN3B3HBUjdQUoBWa?dl=1


آموزش .5
(دقیقه5)

مرور

ر جلسه گذشته آموختیم که عیسی د
حال صعود به بهشت 

https://www.dropbox.com/s/zhmr7sdwe1ukrbc/assention-review.jpg?dl=1


آموزش .5
(دقیقه5)

مرور

و وعده شگفت انگیز روح القدس 

است که از جانب خدا از جانب 
.ماست

https://www.dropbox.com/s/58dk9uk8opnm5le/penticost-review.jpg?dl=1


ج درس بدهید.

(دقیقه5)
هنگامی که شروع به اشتراک . 1

زندگی جدید در "گذاری در مورد 

می کنید ، باید با صحبت " عیسی
-درباره بهشت شروع کنید 

https://www.dropbox.com/s/wi4la4q1pdtk0uk/Heaven-1-Persian.jpg?dl=1


.بهشت یک هدیه رایگان است



رایگانهدیهیک :درام
اولپسر

بدهمشمابهخواهممیکهدارمهدیهیکمن ...

رویبایدابتدا،کنیدتالشآنبرایبایدشمااما،

بپریدپایک دیگرپایحاال ... استعالی ...

ایدکردهکارخودهدیهبرای .

( بدهیداوبهکوچکهدیهیکوکنیدبازراجعبه )



دومدختر

بهخواهممیکهدارمهدیهیکمن

نظربهزیبابسیارشمازیرابدهمشما

،استزیباشماشنوایی،رسیدمی

اینشایستهشما،استزیباشمالباس

هستیدهدیه .

( کوچکهدیهیکوکنیدبازراجعبه

بدهیداوبه )



سومفرزند

بهخواهممیکهدارمهدیهیکمن

مجبورشما،بدهمشما

ریکاهیچوکنیدکارآنبراینیستید

آنشایستگیتادهیدانجامتوانیدنمی

خواهممیفقطمن،باشیدداشتهرا

راشمازیرابدهمشمابهراهدیهاین

پروردگاردارمدوستعشقبا



( کوچکهدیهیکوکنیدبازراجعبه

جمعایجعبهدربنروبدهیداوبه

شدهنوشتهآنرویکهشود ("بهشت"

https://www.dropbox.com/s/kkx25te7yxpwe6j/Heaven-Persian.jpg?dl=1


آیا اولین هدیه یک هدیه رایگان بود؟ نه ، او مجبور بود برای آن 

.کار کند

آیا هدیه دوم هدیه رایگان بود؟ نه او باید لیاقت آن را داشت

آیا هدیه سوم هدیه رایگان بود؟ بله ، او هیچ کاری برای به دست 

آوردن آن یا شایستگی آن انجام نداد ، همانطور که با هدیه زندگی 

ابدی در بهشت چنین چیزی نیست که شما برای آن کار کنید 



،استموتگناهمزدکهزیرا  23
رحیاتخدانعمتاّما درجاودانز

مسیحعییسماخداوند .
6:23رومیان

https://www.dropbox.com/s/do5oqcgxbgfc5qg/Rom6v23-Persian.jpg?dl=1


کاردستیزمان :
"چاپ کنیدعبورپلرویاز " ( کمکاز

کنیداستفادهبصری یککودکهربه (

کوچکصلیبیکوپلکوچکمسیر

رومیانمقدسکتابآیهکردنپر .بدهید

ایجادمنظوربهصلیبچسباندنو 6:23

خداوانسانبینفاصله

https://www.dropbox.com/s/td9efwu2spzc8h9/Rom6v23-Persian-blank-no-cross--takehome.jpg?dl=1


کاردستیزمان :
"چاپ کنیدعبورپلرویاز " ( کمکاز

کنیداستفادهبصری یککودکهربه (

کوچکصلیبیکوپلکوچکمسیر

رومیانمقدسکتابآیهکردنپر .بدهید

ایجادمنظوربهصلیبچسباندنو 6:23

خداوانسانبینفاصله

https://www.dropbox.com/s/qbgw1e39y6qla9m/Small-cross-Persian.jpg?dl=1


زیرا که مزد گناه موت است، اّما نعمت خدا 23
.حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح

6:23رومیان 

https://www.dropbox.com/s/s53mibc2c9if9kg/Rom6v23-Persian-blank-takehome.jpg?dl=1


بیامرامقدسکتابآیهب

یافتیدنجاتفیضمحضکهچرا 8

ازاینوایمانفروشوخرید،

،خداستبخششما ازنهو 9

نکندفخروکسهیچتا،اعمال . 
9-8 :2افسسیان

https://www.dropbox.com/s/k2tuvdfc0rgchnp/Ephesians2v8--Bible-Verse-Persian.jpg?dl=1


مقدسکتابحافظه :
گویدمینیزمقدسکتاب …. " "9-8 :2افسسیان

فریادراخودخطوطبخواهیدآنهاازوکنیدتقسیمگروهچهاربهراکودکان

غیرهوکنیدنجواسپس،بزنند

( کنیداستفادهمقدسکتابآیاتبصریکمکاز )



وایمانبه وسیله  ،ایدیافتهنجاتفیضمحضکهزیرا  8

،خداستبخششبلکهنیستشماازاین

9 نکندفخرکسهیچتا،اعمالازنهو .

9-8 :2افسسیان



چه چیزی ما را از دریافت 

این هدیه متوقف می کند؟

گناه
گناه چیست؟ گناه هر چیزی است که ما 

فکر می کنیم ، می گوییم ، انجام می دهیم 

.یا نمی کنیم که خدا را ناراضی می کند

https://www.dropbox.com/s/tytby7ens3537g5/2-sin-Persian.jpg?dl=1


گناه ما را از حقیقت کور می کند 

، گناه ما را از شنیدن خدا باز می 

دارد ، گناه ما را محصور می کند 

…، ما را گمراه می کند



به یاد . گناه سرانجام ما را خواهد کشت

".مزد گناه مرگ است"داشته باشید 

8:28رومیان 



"پرش طول به بازی عیسی"

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



کهحاال چون خدا کامل است ، اگر در خود گناه 

این برای ما . داریم ، نمی توانیم دوست او باشیم

واقعاً یک مشکل بزرگ است ، اما خدا راه حلی 

او این مشکل را با فرستادن پسرش . داشت

عیسی که کامل است حل کرد و اگر عیسی 

برای گناهان ما مرد ، ما می توانیم از او 

بخواهیم که ما را ببخشد و او این کار را می کند



همه ما گناه می کنیم و نمی 

.توانیم خود را نجات دهیم

باید راه دیگری وجود داشته 

راه خدا-باشد 



3. نمیودارددوستراماخدا،سویکاز

کندمجازاتراماخواهد دیگرسویازاما .

کندمجازاتراگناهبایدواستعادلخدا، . 

استعشقخدا

یوحنااول ب 8 :4

کندنمیروشنرامجرموجههیچبهاو

7 :34خروج

https://www.dropbox.com/s/yyonp4zk5xekkf2/3-God-Persian.jpg?dl=1


آیا مشکل را می بینید؟. 4

خدا این مشکل را با فرستادن 

پسرش عیسی حل کرد

https://www.dropbox.com/s/5iv2hy2orux38ti/4-Jesus-Persian.jpg?dl=1


: انجیل به صورت خالصه درام

!عیسی خداست

عیسی بر روی صندلی پوشیده از پارچه )

ای طال ایستاده ، لباس آبی و سفید خود را 

پوشیده است ، تاجی بر سر دارد که روی آن 

تابلویی نوشته شده است که روی آن نوشته
"( خدا"شده است 



https://www.dropbox.com/s/pgioki1k55iyluk/God-Persian.jpg?dl=1


.او از بهشت به زمین آمد
عیسی از صندلی پایین می آید ، تاج خود را بر )

می دارد و روی آن عالمتی 

"(مرد"وجود دارد که می گوید 

داشتکاملیزندگیوا
( باالشستدو !) 



https://www.dropbox.com/s/vv8thpau0pgh9lm/Man-Persian.jpg?dl=1


…و روی صلیب مرد

عیسی هر دو دست خود را دراز می کند )
( و سرش مانند یک صلیب افتاده است



و از مردگان برخاست ،
عیسی دستان خود را باال می گیرد و با )

(پیروزی از قبر جلو می رود

اتا جریمه گناهان خود را بپردازیم و مکانی 

.را در بهشت برای ما بخریم

عیسی دستان خود را به آسمان بلند می کند )

(و دعا می کند



تا جریمه گناهان خود را بپردازیم و مکانی را در 

.بهشت برای ما بخریم

عیسی دستان خود را به آسمان بلند می کند و دعا می )
(کند

یسی در بهشت است و اکنون به ما هدیه رایگان 

.زندگی ابدی را ارائه می دهد

عیسی دست خود را زیر صندلی طالیی می گیرد و )

(هدیه ای را که در دست دارد بیرون می آورد



16 محبّتاینقدرراجهانخدازیرا

هرتادادراخودیگانهپسرکهنمود

نگرددهالک،آوردایماناوبرکه

یابدجاودانیحیاتبلکه

3:16یوحنا

https://www.dropbox.com/s/5lcmoypullptqmg/Bible%20Verse-John3v16-Persian.jpg?dl=1


زیرا خدا جهان را 

اینقدر   محبّت

آیه کتاب مقدس را دراماتیک کنید



چگونه این هدیه را . 5

!دریافت می کنیم؟ با ایمان

https://www.dropbox.com/s/4n63sp4i0sbdc0e/5-Faith-Persian.jpg?dl=1


گفتند، به خداوند عیسی 31

مسیح ایمان آور که تو و

الف31: 16اعمال 

https://www.dropbox.com/s/0jb035l01hwcb30/Persian-salvation-box.jpg?dl=1


بررسی/بحث
آیا هیچ یک از شما جان خود را به عیسی • 

بخشیدید؟

https://www.dropbox.com/s/e92w9djbxvjj6se/Heart--BOYS-Persian.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/j2s4tv6eo1wz540/Heart--girls-Persian.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/0dojix93vgyls39/Heart--boys-takehome-Persian.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/onnm8zc6o4e09nk/Heart--girls-takehome-Persian.jpg?dl=1


چه کسی می تواند ارائه انجیل پنج انگشتی را نشان دهد• 

(از ابزارهای بصری به عنوان یادآوری استفاده کنید)

سه هدیه را به خاطر دارید؟ چرا هدیه سوم هدیه رایگان بود؟• 

کودک هیچ کاری برای به دست آوردن آن یا سزاوار آن نکرده است ، به )

(عنوان هدیه رایگان زندگی ابدی است



'  از پل عبور کن'چه کسی می آید و • 

خود را به ما نشان می دهد ، آیا می 

توانید نشان دهید که چگونه می توانید از

آن برای به اشتراک گذاشتن ایمان خود 

استفاده کنید؟

https://www.dropbox.com/s/do5oqcgxbgfc5qg/Rom6v23-Persian.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/d34wzjeaakzuqoo/Romans6v23-takehome-Persian.jpg?dl=1


آیا هیچ یک از شما موفق به پرش • 

طوالنی به سمت عیسی شدید؟ نه چرا؟ 

همه گناه کرده و از جالل خدا کوتاه "

“آمده اند



«  انجیل به صورت خالصه»برگه های کوچک • 

مطمئن شوید که هیچ )را با بادام زمینی بدهید 

به کودکان نشان دهید( گونه حساسیتی وجود ندارد

که چگونه از این ابزار کوچک بزرگ استفاده 

کنند که به آنها کمک می کند انجیل را با دوستان 

آیا می خواهید ببینید . "خود به اشتراک بگذارند

من در بادام زمینی خود چه دارم؟ ببینید عیسی 

خداست ، او از بهشت به زمین آمد ، زندگی 
“. و غیره و غیره... کاملی داشت 



چه کسی می تواند • 

را بخواند؟3:16یوحنا 



چگونه این هدیه را دریافت می • 

( به ایمان)کنیم؟ 

آیا کسی می تواند نحو استفاده • 

از جعبه هدیه نجات را به ما نشان 

دهد؟

https://www.dropbox.com/s/0jb035l01hwcb30/Persian-salvation-box.jpg?dl=1


صلیب را چاپ کنید و بچه ها را • 

ک مجبور کنید با استفاده از این کم

.بصری تمرین کنند

https://www.dropbox.com/s/lz9bh5n1i0crikz/cross-Persian.jpg?dl=1


را چاپ " ضربه بزن به در"• 

ها کنید تا آنها را به خانه ببرند ، آن

را تشویق کنید تا از این دوستان

دعوت کنند تا عیسی را به عنوان 

. بهترین دوست خود بپذیرند

https://www.dropbox.com/s/rv5m28b5kc7o1zs/Bible%20Verse-Rev3v20-Persian.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/s/ta6hezajui2dsyt/I%20stand%20at%20the%20door%20and%20knock-Persian.jpg?dl=1


:درام پایانی

اکنون زمان تصمیم گیری است



و دیگری می گوید " من"یا " جهان"دو صندلی را کنار یکدیگر قرار دهید ، یکی می گوید 

یک پسر جوان را وادار کنید تا یک پا روی یک صندلی و پای دیگر " عیسی"یا " کلیسا"

( برای داوطلب توضیح دهید که قرار است چه کاری انجام دهید. )روی صندلی دیگر بایستد



آنچه می خواهید انجام دهید ، آن را زنده کنید ، ( "گفت و گو را آغاز می کند: )1ساتان 

!"الزم نیست به کسی پاسخ دهید

“مزد گناه مرگ است: "1عیسی پاسخ می دهد 



شما خوب کار می کنید به ( "صندلی را کمی از هم جدا می کند و می گوید): 2ساتن 

!حرف او گوش ندهید ، شما پسر خوبی هستید که گناه نمی کنید

“.زیرا همه گناه کرده و از جالل خدا کوتاهی کرده اند: "می دهد2عیسی پاسخ 



نگران نباش ، می توانی به راه : "صندلی را کمی از هم جدا می کند و می گوید): 3ساتن 

!"بهشت برسی ، کارهای خوبی انجام می دهی ، پسر بدی نیستی



و -زیرا به لطف است که شما از طریق ایمان نجات یافته اید": 3عیسی پاسخ می دهد 

نه با اعمال ، به طوری که هیچ کس -این از طرف خود شما نیست ، این هدیه خدا است

."نتواند به خود ببالد



...  به او گوش نده به من نگاه کن ( "صندلی را کمی کنار می کشد و می گوید): 4ساتان 

"به هر حال تو کیستی ، هیچکس ، هیچکس تو را دوست ندارد ، هیچکس اهمیتی نمی دهد



زیرا خدا جهان را آنقدر دوست داشت که پسر یگانه خود را ": پاسخ می دهد4عیسی 

"داد ، تا هر که به او ایمان آورد هالک نشود ، بلکه زندگی ابدی داشته باشد



چه مزخرفی محکوم شده اید ، ( "صندلی را کمی کنار می کشد و می گوید): 5ساتان 

"اکنون هیچ چیز نمی تواند شما را نجات دهد



به خداوند عیسی ایمان داشته باشید و نجات ": می گوید5عیسی مسیح در پاسخ 

"کسی که ایمان دارد زندگی جاودانی دارد... خواهید یافت 



تو باید ... حاال به خودت نگاه کن : "صندلی را کمی کنار می کشد و می گوید: 6ساتان 

انتخاب کنی 



عیسی دستش . )من در ایستاده ام و می زنم! من اینجا هستم": پاسخ می دهد6عیسی 

اگر کسی صدای من را بشنود و در را باز کند ، من ( را می گیرد و روی سینه پسر می زند

... "وارد می شوم 



شما باید انتخاب کنید ، اکنون زمان تصمیم گیری است ، امروز روز "

."نجات است



آیا دوست دارید اکنون دعا کنید تا از عیسی بخواهید گناهان شما را ببخشد 

و به شما هدیه زندگی ابدی را هدیه دهد؟



این بدان معناست که شما می خواهید به عیسی اعتماد کنید ، از گناهان 

.خود بازگردید و از او پیروی کنید



عیسی امروز زنده است و قول داده است که به زندگی هر کسی که به او 

.اعتماد دارد وارد شود



خدابامشورت .6



پدر آسمانی عزیز ، از اینکه پسر خود . "شما می توانید این دعا را بخوانید

...عیسی را فرستادی متشکرم 



من می دانم که عیسی خداست ، از شما تشکر می کنم عیسی مسیح که از 

بهشت فرود آمد ، زندگی کاملی داشت ، به خاطر مرگ بر روی صلیب 

.و برخاستن از مردگان بود



من برای گناهانم و زندگی که . می دانم که کارهای اشتباه انجام داده ام

.کرده ام متاسفم



من می خواهم که شما گناهان مرا . اکنون حاضرم از گناهانم روی گردانم

.ببخشید و به عنوان خداوند و نجات دهنده من وارد زندگی من شوید



آمین. من از راههای غلط خود برمی گردم و از شما پیروی می کنم



!به خانواده خدا خوش آمدید



بستن نماز
پدر آسمانی ما از شما به خاطر این 

فرزندان فوق العاده ای که قلب و ذهن 

خود را باز کرده اند و زندگی خود را 
.به عیسی سپرده اند تشکر می کنیم



از شما سپاسگزارم که آنها 

را با روح القدس پر می 

کنید تا به آنها کمک کنید

ایمان خود را با دوستانشان 
.در میان بگذارند



به آنها شجاعت دهید 

تا در تقسیم ایمان خود 
.جسور باشند



آنها را در این دنیا ایمن نگه 

دارید تا زمانی که هدیه رایگان 

.زندگی ابدی خود را دریافت کنند

به آنها کمک کنید تا به سرعت از

هر چیزی که شما را ناراضی 

.می کند رویگردان شوند



آنها را در خون عیسی 
آمین . بپوشانید



دهیدانجامراخانگیهایعالیت

ببریدخانهبهرامقدسکتابحافظهآیه

آمیزیرنگصفحه

https://www.dropbox.com/s/lmi3rqmuunjc9hq/Ephesians2v8-takehome-Persian.jpg?dl=1


جلسه بعد
این پایان این مجموعه هشت 

قسمتی است امیدوارم از این 

جلسات لذت برده باشید



یاد آوردن
!بهشت یک هدیه رایگان است


