
2جلسه 

گناه با عواقبی وارد جهان می شود



به برنامه درسی فارسی زندگی 

جدید خوش آمدید ، برای دانلود 

روی پیوند زیر 2درس شماره 

کلیک کنید

https://www.dropbox.com/sh/fxmv46jz1b1dvx8/AACYITfiulm_Khbyh-dvikJSa?dl=1
https://www.dropbox.com/s/85sbovg9ufj0l64/New-Life-Persian-Lesson2-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session2-persian.html


درسازقبلکودکانورود

کالسازقبلمعلم " پنهانراکمانرنگینهایکارت پنهان "

کندمی

( مقدسکتاب،درسشروعازقبلکنیدوادارراکودکان

کنندآمیزیرنگرامقدسکتاب .)



کنندهسرگرمفعالیت حیواناتهایماسک : :
کاغذیهایبشقابرویحیواناترویدهیداجازهکودکانبه

ارائهآمیزیرنگصفحاتازیاببرندراهاچشموکنندنقاشی

شمارهجلسهدرشده شمارهو 1 راخودوکننداستفاده 2 " بشقاب

دهندقرارزدنماسکبرای "حیوانات بهکدامهرکهحیواندو .

روندمیقوسداخل ( مادهیکونریک دوبهدووقتیکودکان (

ببرندلذتحیواناتصداهایازتوانندمی،شوندمیقوسوارد .



https://www.dropbox.com/sh/xir560mwghe78r3/AADV3RjecnMK6shKZ62pcGlia?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

شامل بخش اول آموزش . کند

ه سقوط آدم و حوا و پیامدهای گنا

است که در داستان نوح نشان 

.  داده شده است

https://www.dropbox.com/sh/vdy5b0r4xltxzfc/AAAu25_MkcfiDkcjN55fwDJ4a?dl=1


آموزش .5
(دقیقه5)

مرور
خلقتباکردیممالقاتکهباریآخرین ( بصریهایکمکجلساتآخرینازاختیاریاستفاده ) 

انگیزشگفتباغدررازیباییزندگیآنهاوشدیمآشنازنانومردانخداخلقچگونگیو

گذراندندعدن مطمئنکهدانیدمیاحتمالا شماکههستممطمئنمن؟آمدپیشمشکلیچهاما .

راآنتواندنمیبگوییداوبهکهاستاینکاریانجامبهکسیکردنواداربرایراهترین

دهدانجام استبودهچنینکنونتازمانابتدایاز . درسکهاستچیزیهماناین،واقعدر .

استآندربارهمامقدسکتابامروز .



:کتاب مقدس
7-1: 3؛ 17-15: 2پیدایش 

فیلم متحرک آدم و حوا برای تمجید 

.از کتاب مقدس

نسخه های خاموش برای معلم ایجاد شده است تا آیات )

(کتاب مقدس را هنگام پخش ویدیوی متحرک بخواند

https://www.dropbox.com/s/q8a10wsdbzqomxf/Sin-enters-the-word-muted.mp4?dl=1


:نمایش
گفتآنهابهخدا : " ازتوانیدمیشما

اما؛بخوریدغذاباغدردرختیهر

بدوخوبشناختدرختازنباید

آنازوقتیزیرا،بخوریدغذا

ا بخورید مردخواهیدمطمئنا ."

https://www.dropbox.com/s/83m03ob8tpv0h1g/fall_of_man_gk_colorpg.jpg?dl=1


مار بسیار باهوش تر از همه حیواناتی بود 

او یک روز به حوا . که خدا ساخته بود

پسر کوچکی که به مار)رفت و به او گفت 

من می فهمم ( "اختصاص داده شده است

که خدا به شما گفته است که می توانید از 

آیا این . هر درختی در باغ غذا بخورید

نه ، همه : "حوا پاسخ داد" درست است؟

ما می توانیم از همه ." "درختان نیست

درختان به جز درختی که در وسط باغ 

حوا به شاخه درخت گوشه . )است بخوریم

خدا به ما گفت که اگر از ( اشاره می کند

مار به ." آن درخت بخوریم ، می میریم

تو نمیری : "حوا گفت



او مقداری ! شما می دانید حوا چه کرد ، مگر نه؟ درست است

از ( حوا یک لقمه سیب را می گیرد)از میوه ها را خورد 

او فکر کرد که . درختی که خدا به آنها گفته بود دست نزنید

خوب است ، بنابراین مقداری به آدم داد و او نیز آن را 

در همان لحظه ، چشمان آنها باز شد و متوجه شدند که . خورد

بنابراین آنها مقداری برگ . برهنه هستند و شرمنده هستند
.انجیر را به هم دوختند تا خود را بپوشانند

https://www.dropbox.com/s/h6dbdh57658u1zu/fall_of_man__color1.jpg?dl=1


ابزارهای بصری فارسی از سایت بارگیری شده است

https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php
https://www.dropbox.com/s/x8630mzi218pro6/The_Start_of_Mans_Sadness_Persian_PDA.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/85sbovg9ufj0l64/New-Life-Persian-Lesson2-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session2-persian.html




اطالعات منبع از

کتاب مقدس برای "صفحات رنگ آمیزی 

"شروع غم و اندوه انسان"فارسی " کودکان

https://www.dropbox.com/s/hdra7pscd8au0sj/The_Start_of_Mans_Sadness_Persian_CB.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php




بنابراین ، این داستان چگونگی فریب آدم و همیشه توسط مار

خداوند آنها . مطمئنم شما بقیه ماجرا را می دانید. مکر است

را از باغ بیرون کرد و آنها تا آخر عمر از نافرمانی خود 

من و شما هر روز با وسوسه ای روبرو می شویم . رنج بردند

اگر ما کتاب مقدس . ، اما خدا بهترین را برای ما می خواهد

را بخوانیم و آنچه را که به ما می گوید انجام دهیم ، به ما 

. کمک می کند تا در برابر این وسوسه مقاومت کنیم



یک روز خدا به دنیایی که او خلق کرده بود ، با بی اعتنایی نگاه کرد و 



:کتاب مقدس
22-9: 6پیدایش 

Save translation
نسخه های خاموش برای معلم ایجاد شده است تا آیات )

(کتاب مقدس را هنگام پخش ویدیوی متحرک بخواند

.فیلم متحرک فارسی نوح

من همه آنها را " متأسفم که آنها را ساخته ام ،: "خدا گفت. با دیدن نحوه رفتار مردم قلب او را شکست

.خالص می کنم

https://www.dropbox.com/s/tp2ywm0rsj6ewzt/Noah-muted.mp4?dl=1
https://www.dropbox.com/s/6w6j8awvzmdibi2/Persian-creation-Noah.mp4?dl=1


بیامرامقدسکتابآیهب



دمیقراربحثموردرااظهاراتاین

؟ایدگذاشتهسرپشترابدیبسیارسیلحالبهتاآیا

؟بگذاریداشتراکبهراخودتجربهخواهیدمیآیا

بکشیدسیلازتصویریبیایید .



متأسفم : "خدا گفت. او را شکست

من همه " که آنها را ساخته ام ،

اما خدا . " آنها را خالص می کنم

خدا دید . دید که نوح متفاوت است

که نوح مرد خوبی است ، بنابراین

تصمیم گرفت که از نوح و 

خدا به نوح . خانواده اش رحم کند

در مورد برنامه خود برای 

فرستادن سیل عظیم برای نابودی

او به . همه چیز روی زمین گفت

م نوح گفت که یک قایق بزرگ بنا

ا به نوح . کشتی بسازد خدا دقیقا

. نحوه ساخت آن را گفت

( پیدایشبخواهیدکودکازاختیاری بخواندرا 15-16 :6 )



"  کتاب مقدس برای کودکان"پاورپوینت 
"نوح و طوفان بزرگ"

https://www.dropbox.com/s/avd3y6xdps218vc/Noah_and_the_Great_Flood_Persian_PDA.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php














یکشتکهگفتنوحبهسپس

باراآنتااستساختهرا

کندپرحیوانات - نوعدو

نوعهراز خداازنوح .

کرداطاعت راقایقاو .

ازنوعدوسپسوساخت

آندرراحیواننوعهر

ونوحسپس .گذاشت

کشتیوارداشخانواده

بسترادرخداوشدند .



( ماسکباکنندهسرگرمفعالیت

؟بسپاریدخاطربهراحیوانات

داستانکهبخواهیدکودکاناز

خودهایماسکازاستفادهبارا

بگذارندنمایشبه .)

https://www.dropbox.com/sh/xir560mwghe78r3/AADV3RjecnMK6shKZ62pcGlia?dl=1


.  به زودی باران شروع به باریدن کرد

قطرات باران گودالهای کوچکی ایجاد 

.  کرد ، سپس گودالهای بزرگتر

گودالهای بزرگ به نهرها و رودخانه 

به . ها تبدیل شدند ، سپس دریاهای قوی

کشتی . زودی تمام زمین پر از آب شد

روی امواج بال و پایین پرتاب شد ، اما 

نوح ، خانواده اش و همه حیوانات در 

چهل . داخل کشتی سالم و خشک بودند

شبانه روز باران بارید تا بالخره باران

روزهای زیادی طول کشید . متوقف شد

. تا سیالب ها پایین بیایند





در نهایت ، نوح ، 

خانواده اش و همه 

حیوانات کشتی را 

ترک کردند و نوح 

خدا . خدا را شکر کرد

برای زندگی نوح 

از آنجا . برنامه داشت

که او وفادار بود و از 

خدا اطاعت می کرد ، 

نوح و تمام خانواده 

.اش نجات یافتند



کتاب مقدس برای "از کتاب رنگ آمیزی 

برای " نوح و طوفان بزرگ" "کودکان

.کمک به آموزش درس استفاده کنید

https://www.dropbox.com/s/pre1pazs8e9zlhy/Noah_and_the_Great_Flood_Persian_CB.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


خدا برای زندگی شما نیز برنامه 

خدا در کتاب مقدس به ما در . دارد

. مورد برنامه خود برای ما گفته است

من "به صحبت های او گوش دهید ، 

برنامه هایی را که برای شما دارم ، 

برنامه هایی برای پیشرفت شما و 

آسیب رساندن به شما ، برنامه هایی 

که به شما امید و آینده می دهد ، می 

اگر از کالم خدا اطاعت کنیم ، ." دانم

برنامه او برای زندگی ما نیز موفق 

خداوند به وعده های خود . خواهد بود

. عمل می کند



او همیشه به وعده های خود عمل 

پس از پایین آمدن سیالب ، . می کند

او به نوح . خدا به نوح وعده داد

وعده داد که دیگر هرگز تمام زمین 

سپس . را با سیل نابود نخواهد کرد

رنگین کمانی در آسمان گذاشت و به 

:نوح گفت



من رنگین کمان خود را در ابرها قرار داده ام و این "

نشانه وعده بین من و تمام زندگی روی زمین خواهد 

خدا گفت رنگین کمان وعده ای را که داده بود به ." بود

از کارتهای رنگین کمان به عنوان . )ما یادآوری می کند

رنگین ( کمک بصری برای آموزش درس استفاده کنید

کمان خدا در آسمان بود و یادآور آن است که او همیشه 

دفعه بعد که رنگین . به وعده های خود عمل می کند

کمان می بینید ، قولی را که خدا به نوح داده بود به 

خاطر بیاورید و به یاد داشته باشید که همانطور که خدا 

به این وعده عمل کرده است ، به همه وعده های خود به 

. شما نیز عمل می کند

https://www.dropbox.com/s/r94ukc6xdpv5yfw/Noah-rainbow.jpg?dl=1


خدابامشورت .6



نمازبستن 
پدر ، به ما کمک کن تا از آموزه های شما پیروی 

کنیم و آنچه را که کالم شما به ما می گوید انجام 

ما می دانیم که گاهی شکست خواهیم خورد ، . دهیم

بنابراین از شما می خواهیم که ما را ببخشید و ما 

پدر ، گاهی به نظر . را در مسیر درست قرار دهید

به ما . می رسد که کار برای ما خیلی بزرگ است

کمک کنید تا به خاطر بسپاریم که وقتی به شما 

.  اعتماد کردیم ، مانند نوح ، همه چیز ممکن است

مانند نوح به ما کمک کنید تا از شما بشنود و 

اطاعت کنیم ، ما متشکریم که به وعده های خود 

به ما نیز کمک کنید تا به وعده های . عمل می کنید

آمین . به نام عیسی ما دعا می کنیم. خود عمل کنیم



ببرید خانه
شروع '' کتاب مقدس برای کودکان فارسی 

رنگ آمیزی آهنگ '' غم و اندوه انسان 

خانه

https://www.dropbox.com/s/mzxi2z8y9gj21bd/The_Start_of_Mans_Sadness_Persian_CB6.pdf?dl=1


ببرید خانه

آیه حافظه کتاب مقدس یک آیه برای 
هر کودک

https://www.dropbox.com/s/vcr8ba557ycyyy1/Gen9v11-Memory-Verse%3DPersian.jpg?dl=1


ببرید خانه
''  کتاب مقدس برای کودکان فارسی 

رنگ آمیزی '' شروع غم و اندوه انسان 

کتاب خانه

https://www.dropbox.com/s/629ua10m2wtgnwa/The_Start_of_Mans_Sadness_Persian_CB_Tract.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


ببرید خانه
نوح و " "کتاب مقدس برای کودکان"

رنگ آمیزی آهنگ خانه " "سیل بزرگ

را دنبال کنید

https://www.dropbox.com/s/qw10h30zdrlz0q9/Noah_and_the_Great_Flood_Persian_CB_Tract.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


ببرید خانه
نوح و " "کتاب مقدس برای کودکان"کتاب 

کتاب رنگ آمیزی خانه را " سیل بزرگ

ببر

https://www.dropbox.com/s/a0nkdnasf7fuftu/Noah_and_the_Great_Flood_Persian_CB6.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


جلسه بعدی
مشکل این است که گناه ما را از خدا جدا می کند ، در جلسه 

بعدی خواهیم آموخت که چگونه خدا با فرستادن پسر خود 

عیسی خداست و زندگی . عیسی ، این مشکل را حل کرده است

کامل و قدرتمندی داشت



3جلسه 

New Life Persian Session3.pptx

