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درس سوم 

کشتی نجات
هدف :

خدا ما را دعوت کرده که از او بشنویم 
و اطاعت کنیم.

رده سنی :
 ۹  تا ۱۲ سال 

آیه مربوط :
پیدایش باب ۷



سخنی با مربی 
نونهاالن در این درسنامه می آموزند که خدا از آنها دعوت کرده تا صدای او را بشنوند و اطاعت 

کنند و در هر کاری خدا را در اولویت خودشان قرار بدهند.

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس : ۱۵ دقیقه
لوازم مورد نیاز یک عدد چشم بند )یا هرپارچه ای که بتوانید چشم بچه  ها را با آن ببندید.( یک عدد 
کاغذ که شما می توانید از روی عکس پایین استفاده کنید یک راه کج روی آن بکشید.یک عدد مداد 

رنگ متفاوت با خطی که کشیدید.
نحوه بازی : دو نفر از بچه ها را انتخاب کرده از بین آنها چشم یک نفرشان را ببندید و نفر دوم جلوی 
او  بنشیند و با توضیح دادن سعی کنید که بتواند به دوست خود کمک کند تا به شکل درستی با 

مداد از بین راه بگذرد.
نکته : برای اینکه طرح بین بچه ها دیده می شود می توانید به خالقیت خودتان چند طرح مختلف را 

روی کاغذ بکشید

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
با هم پیدایش باب ۷ را بخوانید

در زمانهای خیلی قدیم نوح مردی بود که خدا را خیلی دوست داشت و با او دوستی می کرد 
و حرف خدا را گوش می کرد،او و خانواده اش در روزگاری زندگی می کردند که هیچ کسی خدا را 
دوست نداشت و صدای خدا را نمی شنید. انسان ها دل خدا را شکستند و خدا از این همه بدی 
ناراحت بود. یک روز خدا با نوح صحبت  کرد و به او گفت: که مردم این دنیا خیلی از من دور 
شده اند.و قرار است که توفانی بزرگ در کل دنیا بیاید از تو می خواهم که کشتی بزرگ برای 

نجات خود و خانواده ات بسازی.

چرا خدا از نوح خواست که کشتی بسازد؟
نوح به حرف خدا گوش کرد و هر چه او گفت عمل کرد خدا از نوح خواست کشتی به آن غول 
پیکری بسازد.)کشتی که نوح ساخت خیلی بزرگ بود از یک زمین فوتبال بزرگتر بود و بلندی 

کشتی به اندازه یک ساختمان پنج طبقه بود.(

دریایی وجود  و  بود  نباریده  باران هم  که شاید  در جایی  کرد  به ساختن کشتی  نوح شروع   
خدا. به  اعتماد  داشت،  وجود  نوح  قلب  در  چیز  یک  اما  نداشت. 

خدا به نوح گفت من تو را نجات می دهم چون از من اطاعت کردی.او به حرف خدا گوش کرد و 
خانواده اش را  به داخل  کشتی برد. و خدا به او گفت از هر حیوان یک جفت نر و ماده  به داخل 
کشتی ببر.به مدت یک ماه روز و شب باران بارید و کل دنیا را آب فرا گرفت. نوح و خانواده  اش 
و تمام حیوانات داخل کشتی نجات پیدا کردند.آنها به خشکی رسیدند و  برای نجاتشان از 
خدا تشکر کردند و او را پرستش کردند. خدا هم به آنها قولی داد که دیگر هیچ وقت توفان 



جهان را نابود نمی کند، و نشانه این قول خدای بزرگ ما، رنگین کمان زیبا بود که در دل آسمان 
قرار داده است.که تا امروز هم ما می توانیم رنگین کمان را در آسمان ببینیم این نشانه عهد 

خدا با ما است.

سوال: چرا نوح به حرف خدا گوش کرد؟ )مربی عزیز این جواب ها را به بچه های کالس بگویید 
و از آنها بخواهید جواب درست یا غلط را به شما اعالم کنند.(

دلش می خواست مشهور بشود.. 	
از خدا می ترسید. . 	
حیوانات را دوست داشت.. 	
به خدا اعتماد داشت.  . 	
خدا را دوست داشت.. 	
خانواده اش را دوست داشت.. 	
دلش می خواست سوار کشتی بشود. . ۷

ما می توانیم با نگاه  کردن به زندگی نوح و اولویت دادن کار خدا در زندگی اش، ببینیم که او به 
خدا و حرف او اعتماد داشت .امروز  ما هم یاد می گیریم که خدا را در اولویت زندگی خود قرار 
دهیم،چرا که او نیکوست و هر کاری را برای سالمتی و شالوم ما می خواهد.اطاعت از خدا و به 
حرف خدا گوش کردن باعث برکت خودمان و اطرافیانمان می شود.ما می توانیم به خدا در هر 
لحظه از زندگی اعتماد کنیم و با او یک رابطه دوستی داشته باشیم،رابطه ای که ما را در برابر 

هر توفانی محافظت می کند.

نتیجه گیری:
خداوند ما ،خدای عشق و دوستی است و هر چه ما بیشتر با خدا دوست باشیم بهتر می توانیم 
کار درست  .انجام  بدانیم  را  انجام دهیم  ما  او دوست دارد  کارهایی که  او صحبت کنیم و  با 
همیشه آسان نیست.  ما در دنیایی زندگی می کنیم که بسیار شبیه دنیای نوح است، جایی 
که انسان ها بر این باورند که می توانند هر کاری که می خواهند انجام دهند. شاید انسان های 
اطراف ما دیگر مثل ما با خدا دوست نیستند و وقتی به آنها می گوییم باید از خدا اطاعت 
کنیم، ممکن است به ما بخندند. اشکالی ندارد که بخاطر این از طرف انسان ها ترک بشوید 
به  نمی کند وقتی  ناامید  را  . و خدا شما  انجام می دهید که درست است  را  کاری  چون شما 
خواست خدا کاری انجام می دهید خدا شما را می بیند و مراقب شما است که به پیروزی برسید. 

کاراگاه اجرایی:
برگه های 	A در اختیار بچه ها قرار بدهید.

به آنها بگویید که هرکسی با خالقیت خودش رنگین کمان، که نشانه عهد خدا بوده را نقاشی 
کند.



آیه حفظی : 

" اگر کسی مرا دوست بدارد،کالم مرا نگاه خواهد 
داشت،و پدرم او را دوست خواهد داشت، و ما نزد او 

خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید "
یوحنا 		: 		 


