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جلسه اول

شاگردی
هدف :

ما برای شاگرد بودن، پیروی از مسیح را 

می آموزیم

رده سنی :

۴  تا  ۱۲ سال 

آیه حفظی:

کالم تو برای پاهای من چراغ،

و برای راه من نور است.

مزمور ۱۱9 : ۱05                                                    



  سخنی با مربی 
بچه ها در این جلسه یاد می گیرند عیسی ما را انتخاب کرده است، می آموزند که شاگرد عیسی مسیح  

چه کسانی بودند و چه خصوصیاتی داشتند.

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه

بازی رهبر 
برای انجام این بازی یکی از بچه ها را به بیرون کالس ببرید و بدون آن که متوجه شود، از بچه های 
داخل کالس یک نفر را به عنوان رهبر مشخص کنید و از او بخواهید که بچه های دیگر را در بازی با 
انجام حرکت های متفاوت )مثل: رو پا زدن، دست تکان دادن و ...( هدایت کند. سپس از کسی که 
بیرون است بخواهید که به داخل بیاید و تشخیص دهد که رهبر بچه ها )کسی که بازی را هدایت 

می کند( چه کسی است.
به نوبت هم رهبر و هم بازیکنان دیگر را جا به جا کنید.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کالم لوقا ۹ : ۵۷ -۶۲

بچه ها به نظر شما عیسی چه کسی را به عنوان پیرو خودش انتخاب می کند؟
عیسی همۀ ما را بدون در نظر گرفتن خصوصیات ظاهری و شخصیتی انتخاب می کند.

 .... تنها  کوتاه/ فردی  / پسر/ قد  یا شخصیت های متفاوت: دختر  با ظاهر  افرادی  به  کنیم  )اشاره 
می توانیم عکس آنها یا حتی عکس شاگردان عیسی را  داشته باشیم که در کالس به بچه ها نشان 

دهیم.(

انتخاب می کند. دختر،  همۀ اشخاص متفاوت هستند، ولی با وجود همین تفاوت ها عیسی ما را 
پسر، جوان، بزرگ یا کوچک باشید. خبر خوب این است که ما انتخاب شده ایم تا پیرو او باشیم، 



یعنی به دنبال عیسی باشیم.
پیروی از عیسی مهم است

برای اینکه بتوانیم از عیسی پیروی کنیم الزم است در مواقعی عالیق خودمان را کنار بگذاریم. 
فرصتی برای بچه ها در شهربازی به مدت یک هفته و استخرآبی به مدت یک روز به طور رایگان با 
کلی بازی و سرگرمی اجازه می دهد تا از آن استفاده کنند. حال ما فقط می توانیم یکی از آن را انتخاب 

کنیم و نمی توانیم هر دو را داشته باشیم. شما کدام را انتخاب می کنید؟
 مطالعه کالم لوقا ۹: ۶۱ 

خانواده ام  با  بروم  بده  اجازه  اول  ولی  می کنم  پیروی  تو  از  من  خداوندا  گفت:  عیسی  به  فردی 
کنم. خداحافظی 

پیرو مسیح یعنی چه؟
در زندگی مسیحی هیچ کاری یا شخصی نباید جلوتر از عیسی باشد و ما باید برای پیروی از او حاضر 
به فداکاری باشیم. وقتی عیسی ما را انتخاب می کند و ما هم به او بله می گوییم، پیرو او می شویم. 

پیروی از او به معنای خواندن کالم او، اطاعت و انجام دادن آن است.
  GPSاز بچه ها بپرسید وقتی به مسافرت می روید از کجا می دانید که مقصدتان کجاست؟ )نقشه یا
را داشته باشید و به بچه ها نشان دهید.( آنها به ما کمک می کنند تا راه خود را پیدا کنیم. کتاب 

مقدس کالم خداست و مثل نقشه و GPS  ما را راهنمایی می کند.

  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
عیسی مسیح ما را به عنوان شاگردان خود انتخاب کرده است و از ما می خواهد که پیرو او باشیم. 
در نتیجه با پیروی از عیسی ما می توانیم در زندگی خود شادی داشته باشیم، در حفاظت او بمانیم 
و در سختی ها از او کمک بگیریم. امروز می توانیم در هر شرایطی از زندگی، عیسی را انتخاب کنیم.

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه
از قبل یک صلیب با مقوای بزرگ درست کنید و از بچه ها بخواهید آن را با چسب های رنگی، پولک، 

مروارید و ... تزئین کنند. 
مزمور ۱۱۹ : ۱۰۵ را بر روی آن بنویسید و بچه ها را تشویق کنید آیه را چندین بار در کالس بخوانند 

تا در حافظه شان بماند.

  آیه حفظی : 

کالم تو برای پاهای من چراغ، و برای راه من نور است.

ساده شده برای کودکان

کالم تو نوری برای مسیر من است.
مزمور ۱۱9 : ۱05


