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درس سوم 

کشتی نجات
هدف :

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

رده سنی :
 4  تا  8 سال 

آیه مربوط :
پیدایش باب ۷



سخنی با مربی 
بچه ها 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
وسایل مورد نیاز: 

نی و کاغذ رنگی
ظرف بزرگ یا تشتی که داخل آن پر از آب باشد.

همراه با بچه ها با استفاده از کاغذهای رنگی که به همراه خود دارید، به تعدادشان قایق درست کنید. 
سپس قایق ها را دو به دو داخل آب قرار دهید و روی خط شروع از پیش تعیین شده بگذارید. به 
هرکدام از بچه ها نی بدهید و از آن ها بخواهید با فوت کردن در نی قایق را هدایت کنند و به مقصد 

یا انتهای ظرف برسانند. این بازی تعداد زیادی برنده خواهد داشت.

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
بود  رفته  یادشان  را  خدا  که  می کردند  زندگی  زمین  روی  مردمی  قدیم،  زمان های  خیلی  در  بچه ها 
با  را می شکستند،  انجام می دادند. مثال به هم دروغ می گفتند، دل همدیگر  کارهای خیلی بدی  و 
دوستانشان دعوا می کردند و پر از بدی شده بودند و به حرف های خداوند که گفته بود همدیگر را 
دوست داشته باشید، مراقب همدیگر باشید و به یکدیگر محبت کنید، هیچ توجهی نمی کردند. و 

این ها را می دید و خیلی ناراحت بود.  خدا همه ی 
اما در بین همه ی این مردم، یک نفر بود که خدا را خیلی دوست داشت و با او خیلی دوستی می کرد. 
و کارهایی را که خدا از او خواسته بود را انجام می داد. اسم این شخص نوح بود. خدا به نوح گفت: 
کشتی خیلی بزرگی به اندازه ی یک زمین فوتبال بساز. وقتی ساخته شد به همراه خانواده ات و از هر 

حیوان یک جفت نرو ماده با خودت داخل کشتی ببر. 
بچه ها نوح تا به حال کشتی نساخته بود و نمی دانست چطور این کار را بکند. نوح نمی دانست اصال 
چرا خدا به او می گوید کشتی بساز. اما او به خدا اعتماد داشت. می دانست که خداوند چقدر او 

را دوست دارد و مراقب اوست. پس از خداوند اطاعت کرد و هرچیزی که گفته بود را انجام داد. 
وقتی کشتی ساخته شد و داخل آن رفتند، حدودا یک ماه شب و روز باران بارید،  و بعد از باران کل 

دنیا را آب فرا گرفت و همه جا تبدیل به دریا شد و چهل روز روی آب بودند تا به خشکی رسیدند.
 وقتی نوح به حرف خدا گوش کرد و برای ساختن کشتی از او اطاعت کرد، خدا هم از توفان و سیل 

او و خانواده اش و تمام حیوانات روی زمین را نجات داد. 
اما خدا به نوح گفت: )) قول می دهم که دیگر زمین را نابود نکنم و رنگین کمان نشانه ی قول من  
است. هر موقع که رنگین کمان در آسمان ظاهر شد، قولی که به تو دادم را بیاد می آورم.(( رنگین 

کمانی که در آسمان است نشانه عهد خدا با نوح و ما است.

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



در آب می ماندن.. 	
هیچ اتفاقی نمی افتاد. . 	
از خدا دور می شود.. 	
حیوانات نجات پیدا نمی کردن.. 	

همانطور که نوح به حرف خدا گوش کرد و  می دانست که خدا مراقب اوست خودش و خانواده اش 
به همراه حیوانات نجات پیدا کردند چون خدا دوست او بود  ما هم مثل نوح می توانیم به حرف 
خدا گوش بدهیم چون خدا از طریق بزرگ ترها هم با ما حرف می زند مثال اگر می گویند که کمتر از 
گوشی استفاده کنید یا به موقع به رختخواب برویم ما به حرف آنها گوش بدهیم چون آنها ما را 

دوست دارند و می خواهند که ما در سالمت زندگی کنیم.

نتیجه گیری:
خداوند ما ،خدای عشق و دوستی است و هر چه ما بیشتر با خدا دوست باشیم بهتر می توانیم با او 
صحبت کنیم و کارهایی که او دوست دارد ما انجام دهیم را بدانیم.انجام کار درست همیشه آسان 
این  بر  انسان ها  که  است، جایی  که بسیار شبیه دنیای نوح  نیست. ما در دنیایی زندگی می کنیم 
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. 
که  انجام می دهید  را  کاری  انسان ها ترک بشوید چون شما  از طرف  این  که بخاطر  اشکالی ندارد 
درست است . و خدا شما را ناامید نمی کند وقتی به 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 		: 		

ساده شده برای کودکان

 )) کسی که من را دوست دارد،به من گوش خواهد داد، و پدر آسمانی 
هم او را دوست خواهد داشت،من و پدر در کنار او خواهیم بود.((

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=o6XjepPegx4&feature=share



