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َمَثل های عییس مسیح
مجموعـه ی کمـک آموزشـی "َمثَل های عیسی مسیح"، بـا این هـدف طراحی شده است که  کودکان َمثَل هایی که 

عیسی مسیح با آن ها به مردم تعلیم می داد، را درک کرده و بتوانند براساس تغالیم عیسی و کالم خدا زندگی 
کنند.

منابـع مـورد نیـاز، بـرای اداره کـردن جلسـات شـما بـا کـودکان، در این مجموعه کمک آموزشی در دسـترس اسـت. 

هدف کمک آموزشی
در دروسی که در این مجموعه قرار داده شده است، کودکان با اهمیت کالم خدا آشنا می شوند و از طریق این 
دروس آن ها یاد می گیرند "کالم خدا زنده و قدرتمند است." این به این معناست که حتی اگر ما داستان های 

کتاب مقدس را بارها و بارها بخوانیم، همیشه چیز جدیدی برای یادگیری وجود دارد. خدا از ما می خواهد چیزهای 
جدیدی که از کتاب مقدس یاد می گیریم را در زندگی مان انجام داده، به آن ها عمل کنیم و آن ها را فراموش 

نکنیم. ما باید هر روزه کتاب مقدس را بخوانیم و بدانیم که هر چه در آن نوشته شده حقیقتی است که خدا به 
ما گفته است. ما خودمان باید تصمیم بگیریم بر طبق کالم خدا زندگی کنیم و به خدا اعتماد کنیم زیرا او به فکر 
ما است، همچنین عیسی مسیح از داستان ها و َمثَل ها برای گفتن چیزهای مهم و دادن تعالیم به مردم استفاده 

می کرد.
این مجموعه کمک آموزشی، برای دو گروه سنی ۴ الی ۸ سال و ۹ الی ۱۲ سال طراحی شده است.

ایـن دروس بـه شـکلی تهیـه شـده اسـت تـا هـم مربیـان کانـون شـادی و هـم والدیـن بتواننـد از آنهـا اسـتفاده کننـد. 
در ایـن سـری کمـک آموزشـی بـرای هـر قسـمت ایده هـای متفاوتـی، بصـورت جداگانـه قـرار داده شـده اسـت کـه 
قابـل اجـرا بـرای کار گروهـی و همچنیـن بـرای گروه هـای کوچـک و یـا تـک نفـره مـی باشـد. همچنیــن ایــن کمــک 

آموزشــی ها بــه صورتــی برنامه ریــزی شــده تــا قابــل اجــرا در جلســات حضــوری و غیرحضــوری )مجازی( نیـز باشـند.

روش استفاده از کمک آموزشی:
 در هـر کمـک آموزشـی تـالش شـده اسـت تـا از بخش های مختلفـی اسـتفاده شـود کـه شـامل آمادگـی بـرای ورود بـه 

داسـتان، وارد شـدن بـه دنیـای کتابمقـدس، نتیجه گیـری و کارگاه اجرایـی اسـت.
آمادگی برای ورود به داستان:

 این قسمت ماننـد مقدمـه عمـل می کنـد کـه بچه هـا را بـرای شـروع داسـتان کتاب مقـدس آمـاده کـرده و آنهـا را از 
دنیـای آشـنای خـود بـه دنیـای ناآشـنای کتاب مقـدس می بـرد. 

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:
این قسمت همان تعالیم از داسـتان های کتاب مقـدس اسـت. در ایـن قسـمت بچه هـا بـا گفت و شنود، بـا 

داسـتان های کتابمقـدس آشـنا می شـوند. اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از تصاویـر و دخالـت دادن خـود بچه هـا در 
فعالیت هـا، باعـث می شـود آنهـا مطالـب بیشـتری را بخاطـر بسـپارند.

نتیجه گیری:
این قسمت نتیجـه ای اسـت کـه از داسـتان و آیاتـی کـه در قسـمت تعلیـم بیـان شـده اسـت گرفتـه می شـود و شـما 

می توانیـد آن را بـا زبـان سـاده بـرای بچه هـا توضیـح دهید
کارگاه اجرایی:

این قسمت در واقـع بخـش عملـی ای اسـت کـه بـه عنـوان مهم تریـن قسـمت از تعالیـم، بـه بچه هـا کمـک می کنـد تـا 
از دنیـای ناآشـنای کتاب مقـدس بـه دنیـای آشـنای خـود متصـل شـوند.

پروژه:
این قسمت کار عملی است که بچه ها در طول هفته پیش رو، در خانه آن را انجام می دهند.

 "کودک را در رفتن به راهی که درخور اوست تربیت کن،
  که تا پیری هم از آن منحرف نخواهد شد."

امثال ۲۲ :۶
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