
عیسی زندگی مقامی و 3شماره 

قدرتمند داشت

3جلسه 



عیسی خداست ، او یک زندگی کامل و قدرتمند داشت



به برنامه درسی فارسی زندگی جدید خوش 

روی 3آمدید ، برای دانلود درس شماره 
لینک زیر کلیک کنید

https://www.dropbox.com/sh/ajrtaz5d5wes825/AAB44fuhG3yBccSsKsEAU5fNa?dl=1
https://www.dropbox.com/s/2ywlddkjw9965yw/New-Life-Persian-Lesson3-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session3-persian.html


درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز کتابحافظهشعربرصیکمکوسایلوپوست 
یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز کنندآمت  .)

( بچینیدقایقشکلبهراهاصندلیکالسازقبل میکهچوبیرویرابزرگورقیک .

نشانبرایسفیدموادوآبیموادازنوارهاییامکانصورتدر،کنیدبلندباشدبادبانتواند

باشیدداشتهبادودریادادن سعی،باشدعیسیتواندمیکهکنیدشناساییراکودکیکو .

کنیداستفادهجلساتتمامدرعیسیبرایپسریکازکنید



با آمدن بچه ها ، آنها را مجبور به 

رنگ آمیزی صفحات رنگ آمیزی

در و وسایل کمک بصری کنید که

.طول جلسه استفاده می شود

https://www.dropbox.com/s/ruoakaryd93q3u1/jesus-calms-storm.gif?dl=1


(دقیقه10: )بازی ها.  1

" هنوزباشیدآرام کنیداجرا " بخوانندآوازوبزنندفریاد،بدوندهابچهبگذارید :

بگویدوبزندسوتمعلماینکهتا : " باشآرام بایدهمه "!همچنان ! " بزنندیخ تا "

مانندمختلففعالیتهایتوانندمیکودکانسپسوآیددرصدابهدوبارهسوت

بارکودکانکهآیددرصدابهدیگرسوتیککهزمانیتابگیرندسرازراپرش

"دیگر زدهیخ زندمیفریادمعلمو " " باشیدآرام بارچندینرابازی "!همچنان !

دهیدادامهمختلفهایفعالیتبا .



(دقیقه10: )بازی های تیم.  2

(دقیقه10)سرود تحسین فعال .  3

(دقیقه10)آهنگهای صمیمانه عبادت .  4

(  بارگیری موزیک ویدیوهای مداحی و عبادت فارسی: اختیاری)



ویدیوهای موسیقی متعددی 

در بارگیری شده است تا به شما

ستایش و عبادت کودکان کمک

.کند

https://www.dropbox.com/sh/dxrc10hxhoszoot/AABhHOu6nQwpppv2p1FKtrfta?dl=1


موسیقی مداحی و عبادت فارسی

نماهنگ های ستایش و عبادت فارسی بزرگساالن 

قابل بارگیری است

https://www.dropbox.com/s/8njzd9ty30nuphs/%E2%80%AB%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4%DB%8C%20%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%85%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%85%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20sorod%20parasteshi%2C%20%20%2C%20persian%20worship%20song%20%28360p%29.mp4?dl=1
https://www.dropbox.com/s/552sho0iz6asdoe/%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 آموختیم که گناه ما را از خدا جدا 

می کند ، گناه هر چیزی است که ما فکر می 

کنیم ، می گوییم ، انجام می دهیم یا انجام نمی 

.دهیم که از خدا ناراضی 

آدم و حوا را به خاطر دارید؟

https://www.dropbox.com/s/fhtpl69k7ws15mu/AdamandEve--review-Persian.jpg?dl=1


آدم و حوا را به

خاطر دارید؟

https://www.dropbox.com/s/evm3jorpmdhtay1/AdamandEve--review1-Persian.jpg?dl=1


آموزش .5
(دقیقه5)

مرور
گناه همیشه عواقبی دارد و ما 

داستان نوح و طوفان بزرگ را 

.آموختیم .

https://www.dropbox.com/s/e7g1hk9j12lh2v6/Noah-review-Persian.jpg?dl=1


این یک مشکل بزرگ است ، اما در 

این جلسه خواهیم آموخت که چگونه 

خدا با فرستادن پسر خود عیسی ، 

که خدا در اینجا بر روی زمین بود 

، این مشکل را حل کرد ، عیسی 

زندگی کامل و قدرتمندی داشت



.

:کتاب مقدس
41-35: 4مرقس : کتاب مقدس

https://www.dropbox.com/s/0vs56luog19crcp/Persian-Bible-for-children-Jesus-stills-the-storm-cb1.jpg?dl=1


.

https://www.dropbox.com/s/371403me4ziyu91/Persian-Bible-for-children-Jesus-stills-the-storm-cb2.jpg?dl=1


.

https://www.dropbox.com/s/6ibykjfbbg0jj1m/PERSIA~2.JPG?dl=1


بیامرامقدسکتابآیهب

(دقیقه5)

رااوهمدریاوبادکهکیستاین

؟می کننداطاعت

ب 41 :4مرقس



:این اظهارات را مورد بحث قرار می دهد
آیا تا به حال در طوفان یا طوفان واقعاً بد زندگی کرده اید؟

آیا می خواهید تجربه خود را به اشتراک بگذارید؟ آیا در 

زندگی شخصی خود طوفان های دیگری را پشت سر گذاشته 

اید نه طوفان های آب و هوایی؟ این چه حسی را به شما می 

دهد؟ برای کمک به چه کسی مراجعه کردید؟



مامقدسکتابامروزدرسکهآنجاییز

قایقیکدرشاگردانشوعیسیدرباره

حالیدرامروزاگرکردمفکرمن،است

خوددرسبهایمنشستهقایقیکدرکه

باشدجالباستممکن،دهیمگوش . 
هککنیموانمودبیایید،برویدباال،خوب

استقایقیکاین درشماهمهکهاکنون .

بودخواهدخوبیایدهاحتماالا ،هستیدقایق

شومسوارقایقدرشمابامناگر ایده .

هابچهازدستهیککهبودنخواهدخوبی

بفرستندبیرونبهقایقباخودشانرا اگر .

بدیاتفاقوبیایندبیروندریاوسطآنها

؟هچبیفتدراهبهطوفانیاگر؟چطوربیفتد

؟ایدشدهقایقسوارطوفانباحالبهتاآیا



،کردوزیدنبهشروعبادابتدا ( از

مانندراسفیدپارچهبخواهیدکودک

دهدتکانرابادبان،بکشدباد ) 
،گیردمیفرارابارانسپس ( یک

درراآنوباشیدداشتهآببطری

رویآبقطراتتادهیدفشارهوا

بیفتدهابچه روشنو،برقورعد (

)شدن راآبیپارچهتظاهراتکودک

دهدمیتکانمواجدریایدر ،اوه (

اینطور،استترسناکبسیاراین

؟نیست ( صندلیدادنتکانبهشروع

راهابچهوکنیددیگرطرفبهخود

کنیدکاراینانجامبهوادار .)



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/f3wgvl8wfiv928f/AACKmyD_a1T_aPcFKeybtrjGa?dl=1


ا همان چیزی است که در درس  خوب ، این دقیقا

عیسی و . امروز کتاب مقدس اتفاق افتاد

شاگردانش در سراسر روستا سفر می کردند و 

عیسی معجزات زیادی را تعلیم می داد و انجام 

هنگام غروب ، عیسی به شاگردان خود . می داد

این بنابر." بیایید به آن سوی دریاچه برویم: "گفت

آنها سوار قایق شده و به سوی دیگر دریای جلیل 

ن عیسی بسیار خسته بود ، بنابرای. حرکت کردند

پشت قایق خوابیده بود و سرش را روی بالش 

از . )ناگهان طوفان شدیدی شروع شد. گذاشته بود

ن کودکی بخواهید که پارچه سفید را مانند باد تکا

امواج بلند باال آمدند و ( دهد ، بادبان را تکان دهد

.قایق شروع به پر شدن از آب کرد

.



کودک تظاهرات پارچه آبی را در دریای مواج )

شاگردان ترسیدند و رفتند و ( تکان می دهد

کودک دیگری مانند . )عیسی را بیدار کردند

ت عیسی ملبس به لباس سفید و ارسی آبی از پش

آنها ( روی قایق ساختمانی معتاد خوابیده است

معلم ، برات مهم نیست که قراره : "فریاد زدند

وقتی عیسی بیدار شد ، با باد و " غرق بشیم؟

!"  ساکت باشید! ساکت باشید: "امواج گفت

رو . ناگهان وزش باد متوقف شد و دریا آرام شد

چرا می ترسی؟ آیا : "کرد به شاگردان و گفت

.  شاگردان کامالا وحشت زده بودند" ایمان نداری؟

آنها از یکدیگر پرسیدند " این مرد کیست؟"

!" حتی باد و امواج نیز از او اطاعت می کنند"

.



کتاب مقدس برای »از مطالب وزارتخانه 

برای کمک به آموزش درس « کودکان

استفاده کنید

عیسی دریای طوفانی را آرام "پاورپوینت 

"می کند

ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

https://www.dropbox.com/s/93d11u2hza8oyak/Persian-Bible-for-children-Jesus-stills-the-storm-pp-edited.pptx?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php




قایقدرشمابامن،درسابتدایدر

ماشبهافتاداتفاقیاگرتارفتمباال

کنمکمک زندگیدرکههمانطور .

خواهدرخاتفاقاتی،کنیممیحرکت

هایطوفانبازندگیدر .داد

شدخواهیمروبروزیادی آنها .

هاییطوفاننوعازاستممکن

درامروزدرسدرماکهنباشند

کردیمصحبتآنهامورد باماشاید .

مشکلیکیاجدیبیمارییک

ماننداینها،شویمروبروخانوادگی

هستندمازندگیدرهاییطوفان .



یتجمعبایابگیریماشتباهتصمیمیاستممکن

کنیمبرخوردمدرسهدراشتباه زمانهاایندر .

درراترسوشکطوفانتواندمیعیسی،

کندآراممازندگی رامشکالتهمههمیشهاو .

کنیماعتماداوبهمااگراما،کندنمیبرطرف

دهدمیآرامشمابهطوفانوسطدرحتیاو، . 
روبرومشکالتاینبازندگیدریایدروقتی

باقایقدرراکسانیچهخواهیدمی،شویدمی

؟باشیدداشتهخود چهدانممیمن (عیسی)

خواهممیراکسی خواهممیراعیسیمن ! . 
کندآرامراطوفانیهرتواندمیاو اگر .

دراو،ببریدخودباروزبهروزراعیسی

بودخواهدشماباطوفان .
.



کتاب مقدس برای »از مطالب وزارتخانه 

برای کمک به آموزش درس « کودکان

استفاده کنید

عیسی هنوز دریا "صفحات رنگ آمیزی 

"طوفانی را آرام می کند

ابزارهای بصری فارسی از اینجا بارگیری شده است

https://www.dropbox.com/s/0vs56luog19crcp/Persian-Bible-for-children-Jesus-stills-the-storm-cb1.jpg?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


عیسی هنوز دریا "صفحات رنگ آمیزی 

"طوفانی را آرام می کند

https://www.dropbox.com/s/371403me4ziyu91/Persian-Bible-for-children-Jesus-stills-the-storm-cb2.jpg?dl=1


درمانیهنر :اختیاری :
به بچه ها وسایل بدهید تا روی یک تکه کاغذ ساختمانی 

یا فتوکپی ابرهای طوفان آنها. )ابرهای طوفانی بکشند

به کودکان ( را بریده و به هر کودک یک عدد بدهید

های مختلفی را که ممکن " طوفان"نشانگر بدهید تا 

به عنوان . است در زندگی امروز ما رخ دهد بنویسند

"  مرگ در خانواده ما" "طوفان-فاجعه طبیعی "مثال 

" پدر ترک کرده است" "پدر شغل خود را از دست داد"

"  دعوا در خانه" "خشونت خانگی" "سوء استفاده"

.  بنویسید" طوفان"روی هر ابر یک ". ترس" "قلدری"

سپس بچه ها می توانند در طرف دیگر یک خورشید 

". آرام باش: "بکشند و بنویسند عیسی مسیح می گوید

.

https://www.dropbox.com/s/9dmvl9v6s427m2y/storm%20clouds.jpg?dl=1


تجسمیدرمانیروش :اختیاری :
راخودچشمانوبنشینیمصداوسربیبیایید

کهبیاوریدیادبهرازمانیخواهممیمن،ببندیم

دشاییاطبیعیطوفان،ایدکردهتجربهراطوفان

آندرکنیدتصور،بزرگیغم،احساسیطوفان

،ترس،سردرگمیشمااطرافدروهستیدقایق

باریدنحالدربارانواستوزیدنحالدرباد

اما،هستیدتنهاو،ترسیدمیبسیارشماواست

میمنواستخوابیدهقایقپشتدرعیسی

مخفیانهصورتبهکهکنیدتصورشماخواهم

رویدمیوخزیدمیاوپتوزیروشدهقایقوارد

درطوفاناسترستمامو،بخوابیدعیسیبا

آرامشدرهمهورودمیبینازشمااطراف

خوابیدمیآراماوآغوشدرشماوهستند .



خدابامشورت .6



نمازبستن

شدخواهیمروبروسختیشرایطباروزهرکهدانیممیما،ماپدر . 
شما،کنیممیقایقرانیزندگیطولدروقتیکهسپاسگزاریمما

آنبرایشماازما،هستیدآنجادرهاطوفانآرامشبرایهمیشه

میایجادماروزمرهزندگیدرکهراهاییطوفانکههاییزمان

کنیممیتشکر،کنیدمیآرامشود آنبرایشماازهمچنینما .

دراگرحتی،کنیممیتشکردهیدمیآرامشمابهکهزمانهایی

هستیمطوفانوسط راماوباشیدمامراقبکهخواهیممیشمااز .

داریدنگهاماندر کنیممیدعاماعیسینامبه . آمین .



عالیت های خانگی را انجام دهید
آیه حافظه کتاب مقدس را به 

خانه ببرید صفحه رنگ 

آمیزی

https://www.dropbox.com/s/tf2tdc7jhqlz34k/Mark4v41b-Memory-Verse-Persian.jpg?dl=1


عالیت های خانگی را انجام دهید

نقطه به نقطه کتاب رنگ آمیزی کتاب

https://www.dropbox.com/s/j22eziz389ig2q1/dot-dot.jpg?dl=1


عالیت های خانگی را انجام دهید
مقدس برای کودکان 

عیسی دریای طوفان را "

"متوقف می کند

https://www.dropbox.com/s/ti31afwz4uptdee/Persian-Bible-for-children-Jesus-stills-the-storm-cb-track.jpg?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


بعدیجلسه
ازراکوچکیدخترعیسیکهآموختخواهیمما

تنهااگراستممکنچیزهمهوکردزندهمردگان

باشیمداشتهاعتماداوبهوباشیمداشتهایماناوبه . 
مازندگیدرراایمردهوضعیتهرتواندمیاو

کنددرمانوبازیابی .



4سونی 

New Life Persian Session4.pptx
New Life Persian Session4.pptx

