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جلسه چهارم

متی
هدف :

ما انتخاب شده ایم تا با فروتن بودن همچون 

عیسی از او پیروی کنیم.

رده سنی :

۹  تا  ۱۲ سال 

آیه حفظی:

یوحنا ۱4 : 6 

عیسی به او گفت: )) من راه و راستی و 

حیات هستم؛((

                                          



  سخنی با مربی 
نونهاالن در این درسنامه با متی یکی دیگر از پیروان عیسی آشنا می شوند که عیسی با فروتنی او را 

برای پیروی از خودش دعوت کرد.

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
) ۴ مدل کارت را طراحی کنید و (در کالس به همراه خود داشته باشید. آنها را در کنار هم روی میز 

بچینید و از بچه ها بخواهید که دور آن بنشینند. 
یکی از خصوصیات کارت ها را مثل )رنگ ، شکل، عکس آن و..( را نام ببرید و از کودکان بخواهید 
از بازی  از بقیه دست روی کارت بگذارد، برنده آن دور  سریعا دست روی آن بگذارند. هر که زودتر 

است. 

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کالم متی 9 : 9 - 13 

اما  لذت می برید  آن  از  و  دارید  را خیلی دوست  آن  که  کاری هستید  انجام  در حال  که  کنید  فکر 
انجام  کاری  کنید شما چه  او بروید و بهش کمک  از شما می خواهد بدنبال  در همان لحظه فردی 

دهند.(  انجام  گفتگو  و  بحث  کالس  در  نونهاالن  بگذارید  می کنید؟)  کمک  او  به  آیا  می دهید؟ 
امروز می خواهیم با یکی دیگر از پیروان عیسی به نام متی آشنا شویم. متی هم مثل زکا خراجگیر بود 
و مردم شهر او را به خاطر شغلش دوست نداشتند. به خاطر همین متی هیچ دوستی نداشت و در 

تنهایی زندگی می کرد و از این بابت خیلی ناراحت بود. 
در آن زمان عیسی مسیح به شهرها سفر می کرد و افراد را برای پیروی از خود دعوت می کرد. در یکی  
از روزها متی را می بیند و از او دعوت می کند که پیرو او باشد و متی هم بدون اینکه به شغلش و 
خانه اش، فکر کند  آنها را ترک کرد و به دنبال عیسی مسیح رفت. در این دعوت دیگر شاگردان عیسی 
زیاد خوشحال نبودند، آنها دوست نداشتند یک خراجگیر با آنها به سفر بیاید و اعتقاد داشتند که 
او نمی تواند تغییر کند. ولی عیسی می دانست متی می تواند تغییر کند و تبدیل به فرد بهتری شود. 
عیسی حتی برای شام با شاگردانش به خانۀ متی رفت، در آن روز عیسی مسیح با افرادی که مثل 
متی بودند و کارهای خوبی انجام نمی دادند با فروتنی با آنها همسفره شد و غذا خورد. چون عیسی 

می داند که چه کسی نیاز به او دارد، او آمد که دیگر کسی تنها نباشد.
متی بعد از آشنایی با عیسی کار خودش را رها کرد و پیرو عیسی شد  او همچنین یک کار بسیار مهم 

انجام داد که یکی از کتابهای کتاب مقدس را هم نوشت.



  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
به  نیاز  یا شاید  باشند،  دارند دوستی داشته  نیاز  که  باشند  ما  کنار  در  کسانی  ما هم شاید  امروز 
شنیدن خبر خوش انجیل دارند ما می توانیم مثل عیسی با فروتنی و با روی خوش، به کسانی که تنها 
هستند کمک کنیم و با آنها دوست شویم؛ می توانیم از آنها دعوت کنیم تا به خانۀ ما یا به کلیسا 

بیایند تا در کنار هم باشیم.

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه

قلک 
از کودکان بخواهید در هفته مورد نظر با خود سه ظرف شیشه ای یا پالستیکی که درب داشته باشد. 

) مثل ظرف مربا، ترشی و ...( با خود به کالس بیاورند.
حال در کالس از نونهاالن بخواهید که ظرف ها را بر حسب سلیقه خود رنگ آمیزی و یا تزئین کنند. 
آنها می توانند روی ظرف ها بنویسند )هدیه ، پس انداز، خرج کردن( مربی در کالس روی درب ظرف ها 

شیاری ایجاد کند تا آنها بتوانند از داخل شیار سکه یا پول خود را در ظرف بی اندازند.
از پول تو جیبی خود کمی برای هدیه کسانی که نیازمند هستند نگه دارند. در  به آنها بگویید که 
شیشه پس انداز می توانند برای آینده خود پولی کنار بگذارند. در شیشه خرج کردن می توانند برای 

وسیله یا لباسی که دوستش دارند پول جمع آوری کنند.

  آیه حفظی : 
یوحنا ۱4 : 6 

عیسی به او گفت: )) من راه و راستی و 
حیات هستم؛((




