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جلسه پنجم

پطرس
هدف :

ما انتخاب شدیم، تا با گوش دادن به عیسی 

از او پیروی کنیم.

رده سنی :

۹  تا  ۱۲ سال 

آیه حفظی:

این است پسر محبوبم که از او 

خوشنودم، به او گوش فرا دهید.

متی ۵:۱۷

                                          



  سخنی با مربی 
نونهاالن در این درسنامه با پطرس یکی دیگر از پیروان عیسی آشنا می شوند، او با گوش دادن به 

عیسی باعث به دست آوردن برکت درزندگی خود و دیگران شد.

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
برای انجام این بازی به تعدادی نی، کیسۀ زباله آبی رنگ و تعدادی ماهی کاغذی نیاز داریم.

قبل از انجام بازی از نونهاالن بخواهید که ماهی ها را رنگ کرده و به داخل آب بی اندازند.
یک دریاچه در وسط کالس خود ایجاد کنید و آن را با ماهی های کوچک پر کنید. این کار را می توانید 
آبی رنگ روی زمین و یا میز به عنوان دریاچه و  به راحتی با قرار دادن یک پارچه و یا کیسه زباله 

درست کردن ماهی های کوچک با کاغذ رنگی، انجام دهید. 
 حال از بچه ها بخواهید دور دریاچه بنشینند، و با نی ماهی ها را صید کنند.

از آنان بپرسید آیا کسی قبالً ماهیگیری کرده است؟ فکر می کنید چند راه وجود دارد که بتوانیم ماهی 
بگیریم؟ 

 اجازه دهید کالس پاسخ دهد.
به آنها بگویید که مردم از چوب ماهیگیری برای صید ماهی استفاده می کنند، اما گاهی اوقات هم 
از تور ماهیگیری استفاده می کنند. امروز در مورد اتفاقی که روزی برای یک ماهیگیر افتاد و عیسی 

در قایق آنها بود صحبت خواهیم کرد.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کالم لوقا  5: 1 - 10

در این قسمت از کتاب مقدس، داستان نخستین شاگردان عیسی نوشته شده است. این داستان 
مربوط به زمانی است که عیسی در جستجوی شاگردانی برای خود بود.

آمده بودند  آنجا  ایستاده بود و مردم زیادی به  کنار دریاچه جلیل )جنیسارت(  یک روز عیسی در 
که همراه  او تعلیم بگیرند. پطرس ماهیگیری حر فه ای بود  از  کنند  و  تا به حرف های عیسی گوش 
کردن  کار  قایق هایشان مشغول  در  دریاچه  کنار  در  و  بودند  برگشته  ماهیگیری  از  تازه  همکارانش 
بودند. عیسی تصمیم گرفت سوار قایق پطرس شود و از او خواست که قایق را از ساحل دور کند تا 
بتواند به راحتی با مردم صحبت کند. بعد از تمام شدن تعلیم، عیسی به پطرس گفت تا قایق را به 

از دریاچه ببرد و ماهیگیری کند.  جای عمیق تری 
پطرس در جواب، به عیسی گفت: زمان زیادی است که مشغول ماهیگیری هستیم ولی هیچ ماهی 
نگرفته ایم؛ اما چون تو به ما می گویی این کار را انجام می دهیم و به حرف تو گوش می کنیم. بعد از 
اینکه پطرس به همراه همکارانش یوحنا و یعقوب قایق را به جای دیگری از دریاچه بردند و شروع به 
ماهی گیری کردند، تورهای آنها بخاطر صید ماهی های زیاد پر شده بود و همۀ آنها متعجب و هیجان 
اعتراف کرد که گناهکار است(گناه  افتاد و  اتفاق پطرس به پاهای عیسی  این  زده بودند. با دیدن 



همان کارهایی بدی است که ما انجام می دهیم و خدا آن را دوست ندارد ولی باعث نمی شود که خدا 
ما را دوست نداشته باشد(، ولی عیسی برای نجات همۀ مردم آمده است و می دانست که پطرس 
شاگرد او خواهد شد پس به او و همکارانش گفت دنبال من بیایید، پطرس و همکارانش متوجه 
شدند با گوش دادن به حرف های عیسی می توانند موفق شوند و برکت بسیار بدست آورند، چون 
او از همه اتفاقات خبر دارد و بهترین  ها را برای تک تک ما می خواهد، پس به دنبال عیسی رفتند و 
قایق های خود را ترک کردند. عیسی به آنها گفته بود شما از این به بعد محبت من را به دیگران نشان 
خواهید داد و باعث نجات مردم خواهید شد. امروز عیسی ما را مثل پطرس و همکارانش انتخاب 
کرده است تا در مورد محبت او با دیگران صحبت کنیم و عشق عیسی را به مردم نشان دهیم. این 

کار را می توانیم با گوش دادن به عیسی انجام دهیم تا مردم نجات پیدا کنند.
پطرس هم با گوش دادن به حرف عیسی به تمام جهان سفر کرد و راجب عیسی و کارهایش صحبت 
از روزهایی که دربارۀ عیسی صحبت  می کرد باعث شد سه هزار نفر عیسی را به  او در یکی  می کرد. 

عنوان نجات دهنده بپذیرند. او همچنین دو نامه از نامه های کتاب مقدس را نوشته است.

  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
داستان پطرس به ما نشان داد، زمانی که به حرف های عیسی گوش می دهیم و به آن عمل می کنیم 
به عیسی، در  اعتماد  اطاعت و  این  نتیجه  به شکلی درست و خوب پیش می رود و در  زندگی ما 
زندگی ما و اطرافیانمان برکت شادی و موفقیت به وجود می آید و با گوش دادن به عیسی می توانیم 

پیروان او باشیم.

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه
از بچه ها بخواهید که یک داستان کوتاه شبیه به داستان پطرس بنویسند و خودشان شخصیت های 
اصلی داستان باشند. آنها را تشویق کنید تا از کلمات خودشان استفاده کنند، احساسات و شخصیت 

ها را با انتخاب خود به نمایش بگذارند. 
این سواالت می تواند در نوشتن داستان به آنها کمک کند:

شما چه کسی هستید و شغل شما چیست؟
آیا تا به حال در انجام کاری ناموفق بوده اید برای موفقیت در آن چه کاری انجام داده اید؟

آیا صدای عیسی را شنید ه اید؟ در پاسخ به او چه می گویید؟
دوست دارید عیسی شما را برای انجام چه کاری انتخاب کند؟

برای پیرو بودن از عیسی شما چه کاری انجام می دهید؟
برای اینکه عیسی را به دیگران نشان دهید شما چه ایده ای دارید؟

در آخر با بچه ها دعا کنید که بتوانند به حرف های عیسی گوش دهند و به آن اعتماد کنند و عمل 
کنند.

مربی عزیز می توانید برای مشارکت بچه ها از قبل پاستیل و یا بیسکویت هایی به شکل ماهی تهیه 
کنید. 



  آیه حفظی : 
این است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ 

به او گوش فرا دهید 
َمّتی ۵:۱۷




