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جلسه ششم

یوحنا
هدف :

ما انتخاب شده ایم تا با دوست داشتن 

عیسی از او پیروی کنیم.

رده سنی :

۹  تا  ۱۲ سال 

آیه حفظی:

متی ۲۲ : 37

"خداوند خدای خود را با تمامی دل و با 

تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما."

                                          



  سخنی با مربی 
که  می آموزند  آنها  آشنا می شوید،  از شاگردان مسیح  دیگر  یکی  یوحنا  با  امروز  در درس  نونهاالن 

باشند. او  پیرو  داشتن عیسی  دوست  با  می توانند 

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه

"برعکس انجام بده"
نونهاالن را در کنار هم قرار دهید و مربی در روبروی آنها قرار گیرد. مربی به جلوی هر نفر برود و از او 
بخواهد هر کاری که او انجام می دهد نفر روبرویی برعکسش را انجام دهد.)مثال: اگر مربی دستش 
آنها به اشتباه  انجام دهید تا  این کار را به سرعت  را به باال برد نونهال باید دستش پایین باشد( 
بی افتند وقتی که اشباه کرد شما به سراغ نفر بعدی بروید. تا به آخر صف با تمام بچه ها این بازی را 

انجام دهید. می توانید از خود آنها هم بخواهید که رهبر شوند و روبروی بقیه قرار گیرند. 
 در پایان به آنها توضیح دهید که پیروی کردن سریع و درست از کسی سخت است ولی اگر ما او را 

به خوبی بشناسیم این کار برای ما راحت تر است.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کالم یوحنا ۱۳ : ۲۳   و  ۱۹ : ۲۶ - ۲۷

بچه ها همه می دانیم که پدر آسمانی آنقدر ما را دوست داشت که عیسی مسیح، پسرش را به خاطر 
او زندگی تازه و جدیدی داشته باشیم. در این چند  ایمان به  گناهانمان بر روی زمین فرستاد تا با 
هفته با پیروان عیسی آشنا شدیم کسانی که او انتخاب کرد تا در کنارش باشند، امروز در مورد یوحنا 
آمده است و فهمیدن  می خوانیم، کسی که متوجه شده بود عیسی برای چه چیزی به روی زمین 
این موضوع باعث شده بود که یوحنا عیسی را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست داشته باشد. 
از همراهان همیشگی عیسی بود و دید که عیسی کوران را بینا کرد، لنگان را شفا بخشید،  او یکی 
او حتی  معجزه پنج نان و دو ماهی  را دید که عیسی به پنج هزار نفر خوراک داد؛ به خاطر همین 
او تصمیم گرفت که نزدیک عیسی باشد، در کتاب یوحنا ۱۳ : ۲۳ می خوانیم که او سرش را بر روی 
او رابطه دوستی داشت. وقتی عیسی روی صلیب بود مادرش  با  سینه عیسی گذاشته بود چون 

)مریم( را به یوحنا سپرد، چون به او اعتماد داشت. 
به شهر  بود، شهر  آموخته  از عیسی  که  و عشقی  با محبت  آسمان  به  از صعود عیسی  بعد  یوحنا 
می رفت و خبر خوش آمدن عیسی را به تمام جهان می گفت، او آنقدر عیسی را دوست داشت که 
تمام کارهای او را در دو کتاب از کتاب مقدس و سه نامه نوشت و خواست که تمام جهان بدانند 

آنها را دوست دارد. که خدا چقدر 



  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
یوحنا تصمیم گرفت که نزدیک عیسی باشد، او از عیسی دوست داشتن و محبت کردن را یاد گرفت 
و آموخت که مثل عیسی دیگران را محبت کند. ما امروز می توانیم مثل یوحنا که متوجه شد خدا 

چقدر ما را دوست دارد به او نزدیک شویم و با دوست داشتن عیسی، او را پیروی کنیم. 

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه
به بچه ها برگه و قلمی بدهید تا نامه ای برای عیسی بنویسند یا . در این نامه می توانند از رابطۀ خود 

با او بگویند که عیسی را دوست دارند و می خواهند که بیشتر او را بشناسند. 
در این زمان می توانید سرود بی کالم پخش کنید.

می توانید در کالس هم سرود "شاگردان عیسای مسیح " را پخش کنید.

  آیه حفظی : 
متی ۲۲ : 37

"خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و 
با تمامی فکر خود محبت نما."

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ltde-20wllM&feature=share

