
جلسه 7
…او اکنون در بهشت است7



به برنامه درسی فارسی زندگی جدید 

خوش آمدید ، برای دانلود درس 

روی پیوند زیر کلیک کنید7شماره 

https://www.dropbox.com/s/0z5q432u4rt6djm/New-Life-Persian-Lesson7-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session7-persian.html


درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز وسایلوپوست 
کتابحافظهشعربرصیکمک

یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز کنندآمت  .)

https://www.dropbox.com/s/eirtcpqjd65bbqt/ascension-Persian.gif?dl=1


درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز وسایلوپوست 
کتابحافظهشعربرصیکمک

یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز کنندآمت  .)

https://www.dropbox.com/s/2l94wx56z2wkezh/pentecost_wp_colorpg-Persian.gif?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/5u2whsy8rp9e6hu/AACjV06njizktT7S6RVmRHZAa?dl=1


آموزش .5
(دقیقه5)

مرور

اکنونواستبرخاستهمردگانازاوکهفهمیدیمگذشتهجلسه

میارائهمابهراابدیزندگیرایگانهدیهواستبهشتدر

کهایوعدهوبهشتبهاوصعوددربارهماهفتهاین .دهد

گرفتخواهیمیاداستماجانبازخداجانباز



برای کمک به بررسی ، می توانید

صفحات رنگ آمیزی کتاب مقدس 

اولین قیامت "برای کودکان 
.را بارگیری کنید" یکشنبه

https://www.dropbox.com/s/wd5ckwil2c73993/The_First_Easter_Persian_CB_Tract.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/j639btd4bo84zy0/The_First_Easter_Persian_CB6.pdf?dl=1


بیامرامقدسکتابآیهب

11 جلیلیمردانای،گفتند

آسمانسویبه،ایستادهچرا

نزدازکهعیسیهمین؟نگرانید

،شدبردهباالآسمانبهشما

1:11اعمال

https://www.dropbox.com/s/hibqmkkeel7g2wn/Bible%20Verse-Acts1v11b-Persian.jpg?dl=1


:این اظهارات را مورد بحث قرار می دهد

.
ه به نظر شما وقتی شاگردان وقتی می گفتند عیسی ب

بهشت می رود چه احساسی داشتند؟

شاید آنها احساس ترس و تنهایی کرده اند و تقریباً 

رها شده اند ، آیا تا به حال چنین احساسی داشته اید؟



:آمادگی فعالیت سرگرم کننده

11-8: 1آیات کتاب مقدس امروز اعمال )
، روی کاغذها تایپ شده یا بارگیری شده ، 

آیه بریده شده ، قبل از 6چاپ شده و به 

بادکنک 6شروع کالس گرد آمده و داخل 

.(باد کرده قرار داده شده است

https://www.dropbox.com/s/8hlk266ejx5f2x6/Bible%20Verse-Acts1v8-11-Persian.jpg?dl=1


فیلم های متحرک برای تمجید از 

کتاب مقدس ، از جمله این فیلم با 

نسخه های . )زیرنویس انگلیسی

خاموش برای معلم ایجاد شده است 

تا آیات کتاب مقدس را هنگام 
(پخش ویدیوی متحرک بخواند

https://www.dropbox.com/sh/solpx0kavalvyvm/AADkD9bz4kYo3UEG3PSAg5rNa?dl=1


درستدریسج
خواندن کتاب مقدس

(دقیقه 15)

در درس امروز کتاب مقدس در کتاب اعمال ، می آموزیم که وقتی 

عیسی آماده بازگشت به بهشت بود ، شاگردان خود را کنار گذاشت تا 

مطمئن شود که آنها همه آنچه را که برای او اتفاق افتاده است درک 

او توضیح داد که چرا برای او مهم است که مصلوب شود و . کرده اند

از مردگان برخیزد تا آنچه را که کتاب مقدس درباره او گفته بود 

او همچنین به آنها گفت که قرار است نزد پدرش در . برآورده سازد
.آسمان بازگردد و روح القدس با آنها خواهد بود



ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

کتاب مقدس برای کودکان

https://www.dropbox.com/sh/pd5fczu3c7b3jcv/AADTgd_g_YXEeLR07y3ckHHTa?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

کتاب مقدس برای کودکان

https://www.dropbox.com/s/xzg4vbh3uuk0mch/Heaven_Gods_Beautiful_Home_Persian_CB.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


در ابتدا ، شاگردان ناراحت بودند که عیسی آنها را ترک 

می کند ، اما سپس کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی 

سپس ، یک اتفاق . ذهن آنها را باز کرد تا آنها بفهمند

کتاب مقدس به ما می گوید که . شگفت انگیز رخ داد

عیسی دستان خود را بلند کرد و بر شاگردان خود برکت 

در حالی که او آنها را برکت می داد ، بلند شد و . داد

.به آسمان برده شد" باال ، باال و دور"



کنندهسرگرمفعالیت : " دوروباال،باال "
از بچه ها بخواهید بادکنک خود را رها کنند ، یک )

بازی انجام دهید و بالن ها را در هوا نگه دارید تا 

.(بازی تمام شود

سپس بچه ها می توانند بادکنک خود را بکوبند ، 

که قبل از باد کردن بادکنک درج )آیات کتاب مقدس 

را بازیابی کرده و آنها را به کمک بصری ( شده بود

بادکنک چاپ شده بچسبانند یا بچسبانند



ز کودکان بخواهید یک بادکنک گرد بزرگ در اطراف 

یک روبان . را از آن جدا کنند" بادکنک"آیات بکشند و 

فرفری به شعر بادکنک اضافه کنید و به دیوار کالس

ان بگذارید کودک. آویزان کنید یا به دلخواه به خانه ببرید
.بخوانند/نوبت را با هم بخوانند

https://www.dropbox.com/s/4qbfvprbmzysvvs/balloons%20Bible%20Verse%20visual%20aid.jpg?dl=1


نمی دانم همه اینها چگونه به نظر می رسید ، اما در 

خیال من می توانم ببینم که شاگردان ایستاده اند و نظاره

گر این هستند که عیسی چگونه مرتفع و باالتر می رود 

آیا شاگردان ناراحت . تا زمانی که او از نظر ناپدید شد

کتاب مقدس به ما می گوید که وقتی ! بودند؟ به هیچ وجه

عیسی به آسمان رفت ، شاگردان او را پرستش کردند و 

در آنها پیوسته. با خوشحالی زیادی به اورشلیم بازگشتند

آنها باید . معبد می ماندند و خدا را ستایش می کردند
.منتظر وعده روح القدس بودند



4-1: 2اعمال : کتاب مقدس

.وچون روز پَْنِطیکاست رسید، به یک دل در یکجا بودند1

که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در 2

.آنجا نشسته بودند پر ساخت

و زبانه های منقسم شده، مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان 3

.قرارگرفت

و همه از روح القدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت 4
.تلفّظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند



وعده روح القدس
فیلم های متحرک برای تمجید از 

کتاب مقدس را می توانید از جمله 

نسخه های بی صدا با زیرنویس 

.انگلیسی بارگیری کنید

https://www.dropbox.com/sh/z6o9y63fano6sak/AAABFw8ifCIsjtHjPqHjglF1a?dl=1


وقتی عیسی به شاگردان خود گفت که قرار است به 

بهشت بازگردد ، به آنها وعده داد که از پدر می 

این وعده . خواهد یاوری دیگر بفرستد تا با آنها باشد

شگفت انگیزی بود که عیسی به پیروان خود داد ، اما 

 ً پطرس ، یعقوب ، یوحنا ، اندرو و بقیه شاگردان دقیقا

پس از صعود عیسی . از معنای دقیق آن مطمئن نبودند

به آسمان ، کتاب مقدس به ما می گوید که پیروانش در 

آنها برای جشن . یک مکان دور هم جمع شده بودند

گرفتن فستیوالی به نام پنطیکاست گرد هم آمدند و 
.اولین محصول میوه خود را به خدا هدیه کردند



فیلم های متحرک برای تمجید از 

کتاب مقدس ، از جمله این فیلم با 

نسخه های . )زیرنویس انگلیسی

خاموش برای معلم ایجاد شده است 

تا آیات کتاب مقدس را هنگام 
(پخش ویدیوی متحرک بخواند

https://www.dropbox.com/s/s9yci8clyqcaji7/Persian-video-Penticost.mp4?dl=1


ناگهان صدایی شبیه هجوم باد 

سپس ، آنها آنچه را . شدید شنیدند

که به نظر می رسید زبان های 

آتشی است که بر سر هر یک از 

.  آنها قرار گرفت ، مشاهده کردند

اگر این تمام اتفاقاتی بود که می

، اما افتاد بسیار شگفت انگیز بود
.اینطور نبود



کتاب مقدس به ما می گوید که پس از باد 

و آتش ، آنها از روح القدس پر شده و 

شروع به صحبت به زبان های دیگر 

همه آنجا بدون توجه به زبانی که . کردند

ه صحبت می کردند می توانستند آنچه گفت

این یک داستان . می شد را درک کنند

شگفت انگیز درباره فرستادن روح القدس
از سوی خداوند است ، اینطور نیست؟



ز چیزی که واقعاً شگفت انگی

است این است که روح القدس 

.  آن زمان نیامد و سپس رفت

روح هنوز در قلب پیروان 

مسیح زندگی می کند و روح 
.امروز با ما در اینجا است



کتاب آموزشی کتاب مقدس برای 

را می توان " تولد کلیسا"کودکان 

برای افزودن عالقه به آموزش 
.بارگیری کرد

ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

https://www.dropbox.com/s/w9591v5e6yvm3w7/The_Birth_of_the_Church_Persian.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php








روح القدس
روح القدس ما را در تصمیماتی که هر روز می 

 او تسلی دهنده ای است که . گیریم راهنمایی می کند

ترس های ما را آرام می کند و ما را سرشار از امید 

روح القدس از طریق کتاب مقدس با ما . می کند

صحبت می کند و به ما در درک آنچه می خوانیم 

روح القدس به ما کمک می کند ، . کمک می کند

بنابراین اجازه دهید به حرف او گوش دهیم و آنچه را 

.  که او ما را به انجام آن راهنمایی می کند انجام دهیم
! انگیز استاین بسیار هیجان 



خدابامشورت .6



نمازبست  ن
ودخیگانهپرس،عییسکهسپاسگزاریمتواز،عزیزخدای

فرستادیماگناهانبرابردرمرگبرای،را اوکهدانیمیم .
استبازگشتهبهشتبهوبرخاستهمردگاناز راماامروز .
پرستیمیمبزرگشادیبارااوزیرا،دهیدبرکت پدر !

ر برایراالقدسروحکهسپاسگزاریمشماازما،آسمانز
ر
 

ومعلم،دهندهتسیلوفرستادیدمادروندرزندگ
بودیدماراهنمای کنیمیمدعاماعییسنامبه . زر . آمی 



دهیدانجامراخانگیهایعالیت

ببریدخانهبهرامقدسکتابحافظهآیه

آمیزیرنگصفحه

https://www.dropbox.com/s/wriwciyxlu1508i/Acts1v11b-Memory-Verse-Persian.jpg?dl=1


بهشت خانه زیبا "کتاب مقدس برای کودکان 

کتابهای رنگ آمیزی را می توانید برای " خدا

.بردن به خانه بارگیری کنید

ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

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




بعدجلسه
بهداریمقصدماآخرجلسهایندر
باراخودایمانکنیمکمکشما

درکهانجیلارائههمانازاستفاده
یماستفادهگذشتهجلسههفت
اکبه،کردیم بگذاریداشت 



8 سونی

New Life Persian Session8.pptx

