
1جلسه شماره 
زندگی یک هدیه 1شماره 

رایگان است



این مجموعه 

هشت قسمتی شما 

را از پیدایش به 

. مکاشفه می برد



ما در مورد خلقت خدا یاد 

خواهیم گرفت ، زندگی یک 

هدیه است اما هدیه دیگری 

وجود دارد که خدا می خواهد 

بهشت یک هدیه ! به شما بدهد

رایگان است ، هیچ کاری نمی 

توانیم برای به دست آوردن آن 

. یا شایستگی آن انجام دهیم

بنابراین چه چیزی مانع 

افشادریافت این هدیه می شود؟



گناه و در جلسه دوم 

خواهیم آموخت که چگونه 

بشر به هم ریخت و گناه 

وارد جهان شد ، گناه ما را 

.از خدا جدا می کند



خدا مقدس و ! باید راه دیگری وجود داشته باشد و راه خدا وجود دارد

.دوست داشتنی است اما او نیز عادل است و باید گناه را مجازات کند



ایا مشکل را میبینی؟

مرد خداوند

گناه



بعداً در این مجموعه خواهیم دید 

که چگونه خدا با فرستادن پسرش 

.عیسی این مشکل را حل کرد



خواهیم آموخت 4و 3در جلسه 

که عیسی خداست ، او زندگی 

.کامل و قدرتمندی داشت



خواهیم آموخت که 5در جلسه 

.عیسی به خاطر گناهان ما مرد



متکی خواهیم شد که او از مردگان برخاسته است و6در جلسه 



اکنون در بهشت   است و هدیه رایگان 

.زندگی ابدی را به ما ارائه می دهد



ما در 7در پایان جلسه 

مورد روح القدس و شغل 

جدید خود خواهیم آموخت 

که از راههای شیطنت 

توبه )خود دور شده ایم 

و او ما را پاک ( کرده ایم

کرده و گناهان ما را 

بخشیده است و ما از او 

.پیروی می کنیم



است 8اکنون وقت جلسه 

که یاد بگیرید چگونه ایمان

خود را به اشتراک بگذارید



ز طریق کالم خدا شفا و آسایش خواهید یافتا



…یایید از همان ابتدا شروع کنیمب



خداوند به ما هدیه زندگی داد



خدا می خواهد هدیه ای 
بزرگتر به شما بدهد



هدیه رایگان زندگی ابدی





درسازقبلکودکانورود

ربخواهیدکودکاناز کتابحافظهشعربرصیکمکوسایلوپوست 
یرنگدرسازقبلرامقدس ) ز کنندآمت  .)

https://www.dropbox.com/sh/sg9tnbtj0qqd197/AAC837ZdFhSt4IM_Aus93MSoa?dl=1
https://www.dropbox.com/s/tbt2hlzubdhb48c/New-Life-Persian-Lesson1-children.doc?dl=1
https://www.unitedcaribbean.com/newlife-session1-persian.html


خلقترویپیاده
صورتدرتادهیدعالمتمخصوصقلموکاغذورقیککودکهربه

بپردازدرویپیادهبهخانهازخارجدرهواوآباجازه استاینهدف .

ایجاددرآنهابهتاکنیدآوریجمعراچیزهاییکه " خلقتتصویر " 

کنیدکمک . " استرایگانهدیهیکزندگی وبنویسیدباالدررا " 1 - 7 

نشانبرایراچیزهاییکنیدسعیودهیدقرارکاغذچپسمتدررا

کنیدپیداشدهایجادچیزهایدادن توانندمیآنهانشدپیداچیزهاییاگر .

آوریجمعگلوچمن،بکشندماهوخورشیدمانندکوچکتصویریک

شمارهکناردرتاکنند شمارهبرایپریکشاید، 4 باشندچسبیده 5 . 

بهراخودخلقتپوسترهایدارندوقتکودکانکهکنیدحاصلاطمینان

ببرندلذتدیگرانخلقرویپیادهازتاکنندمنتقلیکدیگر



(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



روایت آفرینش در انجیل
آموزش .5

(دقیقه5)مقدمه . آ

این مجموعه هشت قسمتی شما 

را از پیدایش به مکاشفه می 

. برد



با آمدن بچه ها ، آنها را مجبور به رنگ آمیزی صفحات رنگ آمیزی و 

.وسایل کمک بصری کنید که در طول جلسه استفاده می شود

ممکن است بخواهید یکبار بازی های 

سرگرم کننده را شروع کنید که ماسک خود 

را برای درام خلقت رنگ آمیزی کرده و 

.ساخته اند

https://www.dropbox.com/s/gjdzbfajw7wi01b/creationg-days-coloring-sheet-Persian.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/hycen6cuoggbm4l/AAA2BcOVuMK9ankw9gQBUaX0a?dl=1


ویدیوهای موسیقی متعددی بارگیری شده است تا 

به شما در ستایش و عبادت کودکان کمک کند

نماهنگ های مداحی و عبادی فارسی بزرگساالن 

.نیز برای بارگیری در دسترس است

https://www.dropbox.com/sh/g7xsnuffmxhmzbu/AAD4VQAjMIDd0k03TdafrgIba?dl=1
https://www.dropbox.com/s/12fn5ppq5rqwi89/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B4%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%20%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20soroud%20parasteshi%20%20khodavand%20man%20zende%20ast%20%28360p%29.mp4?dl=1


درس دادن

بیامرامقدسکتابآیهب



دهیدقراربحثموردرابیانیهاین :

کردهخلقراشماخداکهشدیادآوریشمابهوقتیداریداحساسیچهخودمورددراکنون

.است

؟داریدخاصیاحساسآیا

داردبرنامهشمازندگیبرایخدا .

امشدهساختهانگیزشگفتوترسناکمنزیراکنممیستایشراشمامن 14 :139مزمور .

دهدهدیهشمابهراابدیزندگیرایگانهدیهخواهدمیخداواسترایگانهدیهیکزندگی .



31-1: 1پیدایش : درام/داستان کتاب مقدس

کتاب مقدس در ادامه در مورد خلقت خدا می گوید

https://www.dropbox.com/s/qdjybw0uidh3ou8/creationg-days-coloring-sheet-Persian1.jpg?dl=1


ویدئوهای متحرک بی صدا برای معلم ایجاد شده )

است تا آیات کتاب مقدس را در هنگام پخش فیلم 

(متحرک به فارسی بخواند

فارسی برای کمک به آموزش " ایجاد"ویدئوی 

در دسترس است

https://www.dropbox.com/sh/yilvt6o130cicb8/AADQomywDsiGf6zGAgaL2mIga?dl=1
https://www.dropbox.com/s/97u7vyk0jlewr13/Persian-creation-Noah.mp4?dl=1


بودنورآفریدخداکهچیزیاولین . 

خداکهگویدمیمابهمقدسکتاب

" :گفت باشدنوربگذار " ( بچهازیکی

دهدمیتکانراطالپارچهها درو (

داشتوجودنورآنجا گفتخداو . ... 

( بگویندبخواهیدهابچههمهاز : 

" بودخوب قابپوسترازاستفادهبا ".

هایبچهبرایراساحلتوپ،دار

کنیدپرتابیاارسالدیگر .)



گفتخداسپس : " کندجدازمینرویآبهایازراآسمانهاآبهایتاباشدداشتهوجودفضاییباید ." 

کندجداآسمانازرازمینتاکردایجادرافضاییخداوندبنابراین راآناو .  )"، .نامید "آسمان"

دهدمیتکانراآبیپارچهکودکیک گفتخداو ( ... ( بگویندبخواهیدهابچههمهاز بودخوب " . 

" بزنیددورراساحلتوپ .)



همگردرازمینآبهایهمهخداوند،بعد

کندایجادرادریاهاوهااقیانوستاآورد

کندایجادخشکیآنهابینو زمینسپس .

پوشاندعلفودرخت،گلباراخشک . 

( گلیانخلبرگیکهابچهازیکی

دهدمیتکان به،کردمکثخدا (

گفتوکردنگاهزیباگلهایودرختان ... 

( بگویندبخواهیدهابچههمهاز : " خوب

ساحلتوپدهیددستورهابچهبه ".بود

کنندمنتقلدیگرانبهرازمینکره .) 

دادادامهخودآفرینشبهاوسپس . 



آفریدراستارگانوماه،خورشیداو . ( هایستارهوماه،خورشیدآمیزیرنگصفحاتهابچه

دارندنگهراخود بودندزیباآنها ( گفتدوبارهوکردنگاهآنهابهخدا ! ... ( بخواهیدهابچههمهاز

" :بگویند بودخوب کنندمنتقلدیگرانبهرازمینکرهساحلتوپدهیددستورهابچهبه ". .)



آفریدراهاماهیوپرندگانخداوندسپس . ( درپروازوزدنبال،بودنپرندهدادننشانبرایهابچه

ماهیگیریواطراف وشکلهردرماهیازدریاتاشوندتکثیرکهگفتآنهابهودادبرکتراآنها (

شودپرزیباپرندگانازهواوشودپراندازه گفتوزدلبخند،کردنگاهآنهابهخدا . ... "( بچههمهاز

بگویندبخواهیدها بودخوب " . " کنندمنتقلدیگرانبهرازمینکرهساحلتوپدهیددستورهابچهبه .)



آفریدراحیواناتخداباالخره . 

( یکحداقلحیوانهربرای

ماسک،کنیدانتخابمختلفکودک

یکروی،ببریدراحیوانات

راهاچشم،بچسبانیدکاغذبشقاب

حیواناتماسکساختنبرای

وسگها،خرها،میمونها (ببرید

آمیزشیطنتاردکهای بچهاو .

وداشتنیدوستکوچکهایگربه

ساختهوحشیوبزرگشیرهای

-بود نوعهرازحیوانات . 



سپس خدا زن و مرد را آفرید



کتاب مقدس می گوید که او مردم را شبیه خود کرد و آنها را مسئول همه چیزهایی که آفریده 

" خیلی خوب بود... "و خدا گفت . ماهیان دریا ، پرندگان هوا و همه موجودات زنده کرد-بود 



فارسی « کتاب مقدس برای کودکان»پاورپوینت 

وقتی خدا همه چیز را ایجاد کرد می توانید برای 

کمک به آموزش بارگیری کنید

کتاب مقدس برای 'صفحات رنگ آمیزی 

وقتی خدا همه چیز را خلق کرد ' کودکان

برای بارگیری در دسترس هستند

اطالعات منبع از

اطالعات منبع از

https://www.dropbox.com/s/7wf44xfo7pviepz/When_God_Made_Everything_Persian_PDA.pdf?dl=1
https://www.dropbox.com/s/r4zf75hih95gf2h/When_God_Made_Everything_Persian_CB.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php






خدابامشورت .6



نمازبستن
.

هستیدخالقشماتنهاکهکنیممیتشکرشماازما،آسمانیپدر . 

هستیدخالقبسیاروقدرتمندشما تصویردررامااینکهاز .

متشکریمایدکردهخوببسیارراچیزهمهوایددادهقرارخود .



:از کتاب مقدس خانگی استفاده کنید
به . آیه کتاب مقدس خانه را برای هر کودک یک چاپ کنید

هر کودک یک پوشه بدهید تا همه وسایل مورد نیاز خود را 

در خانه نگه دارد

:فعالیت های خانگی را انجام دهید

ایجاد مرتبا• 

ایجاد صفحات رنگ آمیزی• 

https://www.dropbox.com/s/w5cysmh376jsnr6/Gen1v26a-Memory-verse-Persian.jpg?dl=1
https://www.dropbox.com/sh/eqarxuw6mfxjk29/AADrndXUPR461Or026QQLMEda?dl=1


"کتاب مقدس برای کودکان"
کتابهای " وقتی خدا همه چیز را ساخت"فارسی 

رنگ آمیزی با خانه را می توان با کودکان به 

.اشتراک گذاشت

https://www.dropbox.com/s/dvpkxazpgxvilt4/When_God_Made_Everything_Persian_CB_Tract.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


کتابهای " وقتی خدا همه چیز را ساخت"فارسی 

رنگ آمیزی با خانه را می توان با کودکان به 

.اشتراک گذاشت

https://www.dropbox.com/s/6zsqfyyi5nzavq8/When_God_Made_Everything_Persian_CB6.pdf?dl=1
https://bibleforchildren.org/languages/persian/stories.php


بعدیجلسه : 

واردگناهچگونهکهآموختخواهیمما

برخوردآنباخداچگونهوشدجهان

دادوعدهمابهوکرد .



2جلسه 

New Life Persian Session2.pptx

