
جلسه 6
او از مردگان برخاست6شماره 



به برنامه درسی فارسی زندگی جدید 

خوش آمدید ، برای دانلود درس شماره 

روی لینک زیر کلیک کنید6

https://www.dropbox.com/sh/wmgz7qq2c032y7t/AAAPZE5bOXtTym4IInEqB0rva?dl=1
https://www.dropbox.com/s/fjvuaqtj1wejutz/New-Life-Persian-Lesson6-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session6-persian.html


درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز وسایلوپوست 
کتابحافظهشعربرصیکمک

یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز کنندآمت  .)

https://www.dropbox.com/s/jnmtcx7sfxd2z9r/He%20is%20risen%20colouring%20page%20jn-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



یری ویدیوهای موسیقی متعددی بارگ

شده است تا به شما در ستایش و 

.عبادت کودکان کمک کند

نماهنگ های ستایش و عبادت 

.بزرگساالن نیز در دسترس است

https://www.dropbox.com/s/i9m0aoss87hy0to/%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7%20%DB%B3_%20%DB%B1%DB%B6%20%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%20%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%28360p%29.mp4?dl=1
https://www.dropbox.com/s/2zux9xcdwb69221/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4%DB%8C%20%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%28360p%29.mp4?dl=1


آموزش .5
(دقیقه5)

مرور

جلسه گذشته فهمیدیم که خدا مشکل جدایی انسان از خود را با 

فرستادن عیسی ، پسر خود ، که خداست ، و زندگی کامل و 

قدرتمندی را پشت سر گذاشت اما پس از مرگ بر روی صلیب جان 

سپرد ، حل کرد زیرا او ما را دوست دارد و بنابراین می توان 

.او مجازات یا بهای گناهان ما را پرداخت. گناهان ما را بخشید



این هفته خواهیم آموخت که او از 

مردگان برخاسته است و اکنون در 

بهشت است و هدیه رایگان زندگی 
.ابدی را به ما ارائه می دهد

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


بیامرامقدسکتابآیهب
6 زیرانیستاینجادر

برخاستهبودگفتهچنانکه

خداوندکهجاییبیایید .است

،کنیدمالحظهبودخفته

6 :28متی



:این اظهارات را مورد بحث قرار می دهد

چهداخلدرفرشتهوزلزلهگویندمیوقتیهامریمکهکنیدتعجب

داشتنداحساسی .

چهنهاآبترسندنبایدکهگفتندآنهابهعیسیوفرشتهوقتیکنممیتعجب

داشتنداحساسیچهوکردندمیفکر .

ترسیدنمیحالهربهآنهااوقاتگاهیآیاکهکنممیتعجبمن

بخوابیدهاشبنتوانیدکهایدترسیدهآنقدرحالبهتاآیادانمنمی .



:این اظهارات را مورد بحث قرار می دهد

احساسحالبهتاآیاواردیوانهروزهایایندرآیا،کنممیتعجب

ایدکردهترسیانگرانی .

وقتیواستزندهعیسیکهبیاوریدخاطربهاگرکهکنممیتعجبمن

افتدمیاتفاقیچه،شماستباترسیدمی



این هفته خواهیم آموخت که او از 

مردگان برخاسته است و اکنون در 

بهشت است و هدیه رایگان زندگی 

.  ابدی را به ما ارائه می دهد



فیلم های متحرک برای تمجید از کتاب 

مقدس ، از جمله این فیلم با زیرنویس 

نسخه های خاموش برای معلم . )انگلیسی

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

https://www.dropbox.com/sh/vrjt31fnlhplkps/AADScbfRYzIcNlfIdrS1i5Gea?dl=1


درستدریسج
خواندن کتاب مقدس

(دقیقه 15)

:داستان کتاب مقدس و درام

بعد از روز شنبه ، چون روز اول هفته در حال طلوع بود ، مریم مجدلیه و 

.  ندبه دیدن قبر رفت( به دو دختر پارچه بدهید تا سرشان را بپوشانند)مریم دیگر 

فرشته ای که لباس سفید پوشیده بود و طالی . )و ناگهان زلزله بزرگی رخ داد

برای فرشته ای از خداوند که از آسمان فرود می آمد ، آمد و ( طالیی پوشیده بود
. سنگ را عقب انداخت و روی آن نشست



قبل از درس ، با استفاده از صندلی )

هایی که در جلوی آن سنگ قرار 

ظاهر او ( دارد ، مقبره ای ایجاد کنید

مانند رعد و برق بود و لباسش سفید 

از ترس او ، . مانند برف بود

نگهبانان تکان خوردند و شبیه 

دو پسر ، مسلح به . )مردگان شدند

چوبهایی که مانند مردگان به زمین 
(می افتند ، اختصاص دهید



: درس دادن

من گمان می کنم که دو 

مریم از همه اینها بسیار 

دو دختر ، . )ترسیده بودند

از ترس می لرزند و 
(یکدیگر را نگه می دارند



: پیام رسان احساس آنها را درک کرد و گفت

نترس ؛ من می دانم که شما به دنبال عیسی که "

او اینجا نیست ، . مصلوب شده است می گردید

ا بی. زیرا او همانطور که گفته بود برخاسته است

”. .، محلی را که او در آن خوابیده بود ، ببینید

(فرشته دختران را داخل قبر می برد)

https://www.dropbox.com/s/4jf26bcgit296g3/Bible%20Verse-Mat28v6-va-Persian.jpg?dl=1


اما در طول راه ، عیسی با آنها . بنابراین آنها رفتند« 

کودک اختصاص داده شده به عیسی ، . )مالقات کرد

به طرفش ( سعی کنید و از همان پسر استفاده کنید

آنها روی زمین افتادند و روی پاهایش . دویدند

آنها خیلی . ایستادند و از خوشحالی گریه می کردند

اما عیسی همان چیزی را ! خوشحال بودند

: تسپس عیسی به آنها گف: که فرشته گفته بود گفت

آنها . برو به برادرانم بگو به جلیل بروند. نترسید“

“ .آنجا مرا خواهند دید

https://www.dropbox.com/s/0isj9opfrbwiah3/Bible%20Verse-Mat28v10-Persian.jpg?dl=1


می ! ما دیگر نمی ترسیم: "زنان گفتند

اما . ترسیدیم که دیگر هرگز شما را نبینیم

من می : "عیسی گفت« ! حاال تو برگشتی

من می . دانم که شما از ندیدن من نمی ترسید

-گویم شما نباید از چیزهای دیگر بترسید 

از " چه چیزهای بزرگی؟. " "چیزهای بزرگ

اکثر مردم از : "او گفت. مریم ها پرسید

اما من با مرگ نبرد ." "مرگ می ترسند

حاال . مرگ فتح شده است! کردم و برنده شدم

همانطور که به شما گفتم بروید و به دوستان

. "دیگرم بگویید در جلیل با من مالقات کنند
(خروج دختران)





بنابراین آن دو زن رفتند و به 

آنها اولین . رسوالن و بقیه خبر دادند

د کسانی بودند که خبر خوش را شنیدن

که مرگ را -که عیسی زنده است 

آنها اولین کسانی . فتح کرده است

ر بودند که به آنها گفته شد که این خب

خوب را با دیگران به اشتراک 
.تا دیگر نترسند-بگذارند 



برای مدت : و من به شما چیزی می گویم

طوالنی ، مسیحیان دوران بسیار سختی را 

صدها سال ، بسیاری از . گذراندند

مسیحیان به دلیل پیروی از عیسی کشته

اما یکی از مواردی که مردم به آن . شدند

توجه کردند این بود که مسیحیان از مرگ 

ر آنها می دانستند که عیسی ب. نمی ترسیدند

عیسی به آنها نشان . مرگ پیروز شده است

.داده بود که دیگر نیازی به ترس ندارند



نسخه ویدئویی متحرک فارسی 

رستاخیز برای افزایش درس 
.بارگیری شده است

https://www.dropbox.com/s/cyrv4arz9yectq0/Persian-video-resurrection.mp4?dl=1


کتاب مقدس برای کودکان 

پاورپوینت اولین یکشنبه 

.رستاخیز

ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

https://www.dropbox.com/s/rnr3fwxs4ln8fe0/The_First_Easter_Persian_PDA.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php








برای کمک به آموزش می 

توانید صفحات رنگ آمیزی 

کتاب مقدس برای کودکان 

را " اولین قیامت یکشنبه"

بارگیری کنید

https://www.dropbox.com/s/4dwlv14asaggu46/The_First_Easter_Persian_CB.pdf?dl=1




خدابامشورت .6



عیسی درب قلب شما را می زند

آیا می خواهید دعا کنید و از او در 

قلب خود بخواهید؟ اگر می خواهید 

زندگی خود را به عیسی بسپارید ، 
.لطفا این دعا را بعد از من بخوانید

https://www.dropbox.com/s/rv5m28b5kc7o1zs/Bible%20Verse-Rev3v20-Persian.jpg?dl=1


بستن نماز متشکرم که به من هدیه زندگی -پدر آسمانی "

-اینجا در زمین زیبای شما ، -دادید 

سپاسگزارم که می خواهید به من هدیه رایگان 

من می دانم که هرگز -. زندگی ابدی را بدهید

برای به دست -نمی توانم آنقدر خوب باشم 

هرگز نمی توانم -آوردن این هدیه رایگان ، 

یا به اندازه کافی -لیاقت آن را داشته باشم 

آن گناه -اکنون می دانم . برای آن تالش کنم

مانع از دریافت این هدیه می شود



بستن نماز
-و من می دانم که ما همه گناهکار هستیم ، -

که باید راه -اکنون می فهمم -. جدا از شما

و راه شما وجود -دیگری وجود داشته باشد 

و -من می دانم که شما عاشق هستید -! دارد

اما من -نمی خواهید من را مجازات کنید 

و باید -همچنین می دانم که شما عادل هستید 

من در مشکل بزرگی -. گناه را مجازات کنید

اما از -من یک مشکل بزرگ دارم -هستم 

شما تشکر می کنم که این مشکل را با 

. فرستادن پسرتان عیسی حل کردید



بستن نماز
متشکرم که عیسی زندگی کامل و قدرتمندی -

که آمادگی مرگ بر -متشکرم عیسی -. داشت

تاوان جریمه گناهان -روی صلیب را داشتی 

که شما از -متشکرم -. من را بپردازی

و اکنون در -در روز سوم -مردگان برخاستید 

هدیه رایگان زندگی ابدی را به -بهشت هستید 

من می خواهم از راههای . من ارائه می دهید

. شیطنت و بد خود دور شوم



بستن نماز
یا انجام -همه کارهایی که انجام می دهم -

که شما -فکر می کنم و می گویم -نمی دهم 

واقعاً -توبه می کنم ، -را ناراحت می کند ، 

اکنون از روشهای قدیمی خود -متأسفم ، 

و مرا ببخش-لطفاً مرا پاک کنید -. رویگردانم

من می خواهم از شما پیروی -از گناهانم -

و کنترل را-لطفاً وارد زندگی من شوید -. کنم

من این هدیه را توسط -در دست بگیرید ، 

با یک قلب سپاسگزار -ایمان دریافت می کنم 

به -از شما برای استقبال از شما متشکرم -، 

" آمین -خانواده خدا 



دهیدانجامراخانگیهایعالیت

ببریدخانهبهرامقدسکتابحافظهآیه

آمیزیرنگصفحه

https://www.dropbox.com/s/daphaf8skoui1w9/Mat28v6-Memory-Verse-Persian.jpg?dl=1


دهیدانجامراخانگیهایعالیت

خانهبهرامقدسکتابحافظهآیه

آمیزیرنگصفحهببرید

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


دهیدانجامراخانگیهایعالیت

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


دهیدانجامراخانگیهایعالیت

هر کودکی که جان خود را به عیسی )

داد ، می تواند بیاید و از قلب خود کمک 

بگیرد تا به خانه برود و با والدین ، 

خانواده و دوستان خود به اشتراک 

(بگذارد

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


بعدیجلسه
رخودرراربهرعییس

ی
اکنونرکهرزندگ

دهرایدر،رباروعدهرشگفترانگ یرستر ز ت 
رماردادهراستر،ر کهرپدررآسمانز

ورکاریرکهرخدار. آشنارخواهیدرشد
. ازرماریمرخواهدرانجامردهیم



7 سونی

New Life Persian Session7.pptx

