
Офариниш 



Оё ту бо дасти худ ягон чиз сохтанро д�ст медор�? Оё бо конструктор
боз� карданро д�ст медор�? �ангоме ки ту хонаи бозичаг� месоз�, ба ту
бисёр �исм�о даркоранд!

�ангоме ки Худо �а�онро
меофарид, �амааш дигар хел буд!
Китоби Му�аддас ба мо на�л
мекунад, ки “Дар ибтидо Худо
осмон ва заминро офарид”. Худо
чунон тавоно аст, ки �ангоми
�а�онро офариданаш ба & ягон
чиз даркор набуд – барои ин
фа�ат сухан гуфтани & кифоя
буд.

Худо мехо�ад, ки мо аз �амаи он чи & ба ву�уд овардааст, �аловат барем.
Ба атроф ниго� кун – гул�о, дарахтон, ба�р�о, к���о – �амаи ин ч� хел
зебо аст! 
Ва �амаи инро Худо офарид! Офаридгорро дар ёд ниго� дор ва &ро
шукргузор� намо!

Калима�оро аз Китоби Му�аддас ранг кун!

““�ама чиз ба воситаи
� ба ву�уд омад”.

Ю�анно 1:3
/10

�икояи 1�ум: Худо �а�онро меофарад
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо осмон ва заминро офарид.

�аст�
1:1�19�ро хон

Расми он чизро каш, ки ту бо дасти
худ сохта%!

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А1
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Ом'зиши Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A1

Оё сурат�ои кашидаат ва чиз�ои сохтаат �амеша ба ту маъ�ул �астанд? 
�ангоме ки Худо �а�онро офарид, & дид, ки “�ама чиз хуб аст”!

(авоб�ои нодурустро хат зан

ХУДО ДИД, КИ:
Агар ту ягон ва�т ба
бо2и �айвонот рафта
бош�, бисёр �айвоноти
гуногунро дида�.
Фа�ат Худо
метавонист чунин
мав�удоти а�оибро
офарад.

Худо �айвонотро дар
р�зи шашум ва
охирини офариниш ба
ву�уд овард. Зарофаи
гардандарозро, шер ва
палангро бо дандон�ои
тез, сан�об ва
харг�шро. Ва �амаи
он�о як�оя дар сул�у
осоиш зиндаг�
мекарданд.

Худо �амчунин аз хоки
замин аввалин
инсонро офарид! & бо
нафаси Худ ба вай �аёт
дод. Номи инсони
аввалин – Одам буд.

Расмро ранг кун ва
номи инсони якумро
навис.

�ама чиз бад аст

�икояи 2�юм:    Худо �айвонот ва инсонро меофарад
Ин ҳикоя дар бораи инсони якум аст.

�ама чиз хуб аст �ама чиз нодуруст аст

Номи инсони якум

�аст�
1:20�2:3�ро хон

ФАМИЛИЯ
ВА НОМ

буд.



Ом'зиши Китоби Му�аддас A1

�икояи 3�юм: Аввалин мард ва зан  
Ин ҳикоя дар бораи зани Одам аст. �аст� 

2:4�25�ро хон

ФАМИЛИЯ
ВА НОМ

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

Одам дар Адан, дар бо2и би�ишт, ки Худо шинонда буд, зиндаг� мекард. Дар ин �о барои
Одам �ама чизи даркор� буд. Худо �амчунин ба Одам супориш дод, ки бо2ро ниго�убин
кунад.

�арф�ои партофташудаи калимаро навис.

Одам дар бо2и  А __ __ __  зиндаг� мекард.

Оё туро ягон ва�т тан�о гузоштаанд? Тан�о будан ба мо на он �адар маъ�ул аст. Худо
намехост, ки Одам тан�о бошад.

Дар атрофи Одам бисёр �айвон�о, парандагон, дарахтон ва растани�ои зебо буданд,
аммо Худо медонист, ки тан�о будани Одам хуб нест.

Худо бар Одам хоби сахте оварда, як �абур2аи �ро гирифт ва аз он занро офарид. Одам
�ро �авво номид. Акнун Одам тан�о набуд. Акнун � �авво < зан ва мададгор дошт.

Ояти Китоби Му�аддасро ранг кун ва аз ёд намо.

“Замин ва �ар он чи дар он
аст, дунё ва сокинони он аз

они Худованд аст”.
Забур 23:1

/10
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Худо ба Одам ва  �авво гуфт, ки он�о
аз мева�ои �амаи дарахтони бо2
х�рда метавонанд, 2айр аз меваи
як дарахт. Аммо боре шайтон,
душмани Худо, дар шакли
мор ба бо2 омад. 

К% душмани Худо аст?

Ш__ __ __ __ __.

Шайтон ба �авво гуфт, ки агар
� аз меваи дарахти манъшуда
х�рад, монанди Худо доно мешавад!
�авво ба гапе ки Худо гуфта буд, г�ш
надод ва меваро канда, х�рд. Баъд ба одам низ аз он дод, ва Одам низ
х�рд.

Беитоат% ба Худо � гуно� аст!
Худо Одам ва �авворо барои ин корашон аз бо2и Адан пеш кард.
Гуно�и он�о офариниши Худоро вайрон кард ва д�стии он�оро бо
Худо бар�ам дод.

Аммо Худо ваъда дод, ки замоне шайтон ма2луб мешавад, ва одамон
назди & бозгашта метавонанд. Ин он ва�т и�ро шуд, ки Худованд
Исо ба ин замин омад, ва дар салиб барои мо мурд.

Худованд Исои Масе� �азоро барои гуно��ои мо ба Худ гирифт. Ту
�ам метавон� бахшида шав�, агар 

ба � бовар кун%.
Калима�оро ранг кун.

�икояи 4�ум:  Офариниши Худо вайрон шуд
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр ба ин ҷаҳон гуноҳ омад.

Расмро ранг кун

�аст�
3:1�24�ро хон

Дарсро ба адреси зерин баргардон:Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



�ИКОЯИ 1�УМ: Худо �а�онро меофарад 
Ояти тилло�:

�аст�1:1
�аст� 

1:1�19�ро хон

Ба ту ягон чизро бо дасти худ сохтан маъ�ул аст? Ту бо конструктор боз�
кардаро д�ст медор�? �ангоме ки ту хонаи бозичаг� месоз�, ба ту бисёр
�исм�ои он ва ва�т даркор мешавад!

�ангоме ки Худо #а�онро меофарид, �амааш
дигар хел буд! 

Ояти якуми Китоби Му�аддас ба мо мег�яд,
ки:

“Дар ибтидо Худо осмон ва
заминро офарид”. �аст� 1: 1

Ин маънои онро дорад, ки Худо #а�онро аз �е# чиз офарид. ) чунон бузург
аст, ки �амгоме #а�онро меофарид, ба ) ягон чиз даркор набуд – барои ин
тан�о сухан гуфтани ) кифоя буд. 

Р�зи 1�ум
Дар р�зи якум Худо гуфт: "Р�шно� бишавад".
Ва дар�ол р�шно� пайдо шуд. Худо р�шноиро
"р�з" номид, торикиро бошад "шаб". Акнун ба
#ои торикии доим�, р�зу шаб якдигарро иваз
мекарданд.

Р�зи 2�юм
Дар р�зи дуюм Худо боз гап зад, ва осмон ва атмосфераро дар атрофи замин
офарид. Боз шаб фаро расид, ва р�зи дуюм ба охир расид.

●  Худо дар р�зи дуюм чиро офарид?

__ __ __ __ __  ва  __ __ __ __ __ __ __ __ __ро . /4

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад. 

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А1



Р�зи 3�юм

То ин ла�за тамоми замин бо об п�шонида шуда буд, аммо акнун хушкиро офаридан даркор
буд. Худо боз гап зад, ва об ба ду тараф #удо шуд, ва хушк� пайдо гардид. Ва ) оби атрофи
хушкиро ба�р�о номид.

Худо гуфт: "Бигузор дар хушк� �ар гуна растани�о ва дарахтон бир�янд". Ва Худо дид, ки ин
хуб аст.

Р�зи 4�ум

Дар р�зи чорум Худо нурди�анда�ои махсусро офарид, то ки дар осмон дурахшанд –
офтобро, то ки р�зона нур ди�ад, ва мо�ро бо ситора�о, то ки шабона нур ди�анд. Худо ба
нурди�анда�ое ки офарид, нигариста, аз офаридаи Худ шод шуд.

●● Бубин, ки Худо то р�зи чорум чи�оро офарид, ва навис, 
ки дар кадом р�з ин чиз�о офарида шуданд:                  

хушк�, растани�о ва дарахтон. Р�зи 

нурди�анда�ои осмон. Р�зи 

● �арф�ои намерасидаро навис ва сурати нурди�анда�оеро, ки Худо офарид, каш.

О__ __ __ __ М__ __ С__ __ __ __ __ __ __.

Худо мехо�ад, ки мо аз �амаи он чи ) офаридааст, �аловат барем. Ба атроф ниго� кун –
гул�о, дарахтон, ба�р�о, к���о – �амаи ин ч� хел зебо аст! Ва �амаи инро Худо офаридааст!
Мо бояд Офаридгорро дар ёд дошта бошем ва )ро шукргузор� намоем.

● Дар ояти якуми Китоби Му(аддас �арф�ои намерасидаи калима�оро навис.

"Дар ибтидо Худо __ __ __ __ __  ва  __ __ __ __ __7ро офарид."

�аст� 1: 1

НАТИ-А

/4

/6

/6



�ИКОЯИ 2�ЮМ: Худо �айвон�о ва одамро меофарад

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОм�зиши Китоби Му(аддас A1

Ояти тилло�:

�аст� 1: 31
�аст�

1:20 � 2:3�ро хон

Оё сурат�ои кашидаат ва чиз�ои сохтаат �амеша ба ту маъ�ул мебошанд? Худо
офарида�ои Худро аз назар гузаронда, дид, ки “�амааш хуб аст”!

Р�зи 5�ум
Дар р�зи пан#ум, мувофи�и сухани Худо, дар осмон паранда�о дар парвоз шуданд, ва
дар ба�р�о �ар гуна мо�иён сокин гардиданд.

● -авоб�ои нодурустро хат зан.  Худо дид, ки:

�АМААШ БАД АСТ. �АМААШ ХУБ АСТ.          �АМААШ НОДУРУСТ АСТ.

Р�зи 6�ум
Агар ту ягон ва�т ба бо>и �айвонот рафта бош�,
бисёр �айвон�ои гуногунро дида�. Фа�ат Худо
метавонист чунин мав#удоти а#оибро офарад.
Худо �айвонотро дар р�зи шашуми офариниш
офарид. Зарофаро бо гардани дароз, шер ва
палангро бо дандон�ои тез, сан#об ва харг�шро. Ва
�амаи он�о дар сул� ва осоиш зиндаг� мекарданд.

● Чиро фа(ат Худо карда метавонад?

Фа�ат Худо метавонист чунин   

м __ __#__ __ __ __ и

а __ __ __ __ро  офарад.

/4

/4

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад. 

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



НАТИ-А

Агарчи Худо бисёр чиз�ои хубро офарид, ) бояд боз як кори му�имро ба #о меовард. Ва )
�арор дод, ки инро ба таври махсус кунад.

Худо хоки заминро гирифта, аввалин инсонро офарид! ) бо нафаси Худ ба вай �аёт бахшид.
Инсон зинда шуд, ва Худо �ро Одам номид.

● Дар гирди �авоб�ои дуруст хат каш.
Худо инсони аввалинро аз ч� офарид? 

ХОК     ОБ     МАЙМУН

Инсони аввалин ч� ном дошт?

БАХТИЁР     ОДАМ     �ОБИЛ

Мард ва зан офарида�ои хеле махсус мебошанд, он�о аз
�ама чизи дигар, ки Худо офаридааст, фар� доранд. Китоби
Му�аддас ба мо мег�яд, ки Худо моро ба сурат ва шабо�ати
Худ (ба монандии Худ) офарид. Ин маънои онро дорад, ки мо низ э#одкорона фикр кардан,
та�лил намудан, некиро аз бад� фар� кардан метавонем!

Р�зи 7�ум

Худо тамоми #а�онро ва �амаи он чиро, ки дар он �аст, дар шаш р�з офарид. Дар р�зи
�афтум ) истиро�ат карда, он чиро ки офарид, тамошо мекард. Худо на тан�о #а�онро
офарид, балки ) онро ниго� дошта истодааст!

Одамон чиз�ои хеле хуб сохта метавонанд, масалан, мошин�о,
кишти�о ва компютер�о. 

Аммо одамон чизи >айризиндаро зинда карда
наметавонанд. Фа�ат Худо �аёт бахшида метавонад.

Худо ба одамон �аёт додааст, ва интизори он
аст, ки он�о )ро д�ст доранд.

● Суханонро аз Китоби Му(аддас ранг кун

�ама чиз ба воситаи >
ба ву�уд омад 

Ю�анно 1:3

/6

/6



Одам дар бо>и зебое зиндаг� мекард, ки Адан ном дошт. Худо ба Одам �ама
чизи барои зиндаг� даркориро дод. ) �амчунин ба Одам супориш дод, ки
бо>ро ниго�убин кунад.

Худо ба Одам �ама чиз�ои офаридаашро нишон дод, ва Одам ба �амаи
офарида�ои зинда ном гузошт.

●● Одам дар ку�о зиндаг� мекард?

Б__ __ __        А__ __ __.

Одам ба ки�о ном гузошт?

О__ __ __ __ __ __ __ __ __       з__ __ __ __.

Оё туро ягон ва�т тан�о гузоштаанд? Тан�о будан на он �адар хуш
аст. Худо намехост, ки Одам тан�о бошад.

Дар атрофи Одам бисёр �айвон�о, парандагон, дарахтон ва
растани�ои зебо буданд, аммо Худо медонист, ки барои Одам як
шахси махсус даркор аст.

Худо ба Одам хоби сахте овард ва яке аз �абур>а�ои �ро гирифта,
зани аввалинро офарид. 

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва
мефа�м�, ки номи вай ч� буд.

Акнун Одам тан�о набуд. ) зан ва мададгор дошт; он�о як#оя бо>еро, ки Худо он�оро дар

он #ойгир карда буд, ниго�убин мекарданд. 

ФАМИЛИЯ 
ВА НОМA1

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Аввалин мард ва зан
Ояти тилло�:
�аст� 2: 18

�аст� 
2: 4�25�ро хон

/4

/4

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад. 

Ом�зиши Китоби Му(аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



●● Дар гирди �авоби дуруст хат каш.

�авво  ДУШМАНИ           @УЛОМИ           ЗАНИ Одам буд.

Дар бо> бисёр дарахтони гуногун буданд. Дар маркази бо> ду дарахти махсус буд. Яке аз он�о
"Дарахти �аёт" ном дошт, ва дигаре – "Дарахти маъифати нек� ва бад�". Худо ба Одам ва
�авво гуфт, ки он�о метавонанд аз меваи �ар дарахти бо> х�ранд, >айр аз "Дарахти
маърифати нек� ва бад�".

● Дар гирди дарахте ки аз меваи он Одам ва �авво набояд мех�рданд, хат каш.

�амин тавр, Худо олами хеле зеборо офарид. Аввалин мард ва зан, Одам ва �авво, онро
ниго�убин мекарданд. Дар дарси оянда мо дар бораи он мефа�мем, ки ч� тавр гуно� ба #а�он
омад. Аммо бо ву#уди ин, он чи Худо офаридааст, бо зебоии худ �оло �ам моро �айрон
мекунад.

Худо мехо�ад, ки мо ба ) барои офарида�ояш шукр г�ем ва ба он�о муносибати хуб дошта
бошем.

● Суханонро аз ояти Китоби Му(аддас ранг кун ва аз ёд намо.

Замин ва �ар он чи
дар он аст, аз они

Худованд аст
Забур 23: 1

Худоро барои он чи ) офаридааст, ташаккур г�й – барои дарахтон, �айвонот ва
парандагон, барои оила ва д�стонат.

НАТИ-А:

/3

/4

/6

Дарахти себ Дарахти маърифати 
нек� ва бад�

Дарахти �аёт Дарахти кокос



�ИКОЯИ 4�УМ: -а�они Худо вайрон карда шуд
Ояти тилло�:
Румиён 5:12

�аст� 
3: 1�24�ро хон

�ангоме ки #а�он офарида шуд, �ама чиз комил буд.
Бемори�о, >аму анд�� ва марг набуд. 

Аммо боре душмани Худо, шайтон, дар шакли мор ба бо>
омад. Шайтон ба �авво муро#иат карда гуфт, ки агар � аз
меваи дарахти маърифати нек� ва бад� х�рад, монанди
Худо бофа�м мешавад!

● Душмани Худо кист?    __ __ __ __ __ __ .

> ба к� муро�иат кард?  Ба  __ __ __ __ __ .

�ангоме ки �авво ба гапи шайтон даромада, меваи
дарахти манъшударо чинда х�рд, � бо ин кораш ба
Худи Худо беитоат� кард. Баъд � аз ин мева ба Одам
низ дод ва Одам онро х�рд.

● Дар зери он чи �авво кард, хат каш.

�АВВО БА ШАЙТОН Г)Ш НАДОД.

�АВВО БА ХУДО БЕИТОАТN КАРД.

�АВВО МЕВАРО БА ОДАМ ДОД.

Гуно� – беитоат� ба Худост.
Мо, чун Одам ва �авво, бояд байни нек� ва бад� интихобе кунем. Ва мутаассифона –
бисёр ва�т интихоби нодуруст мекунем.

Дар �амон р�з Худо, чун �арва�та, барои бо Одам ва �авво с��бат кардан омад. Аммо он�о
мефа�миданд, ки ба Худо беитоат� кардаанд, бинобар ин аз � пин�он шуданд.

Худо Одамро #е> зада гуфт: «Ку#о� ту?» Худо медонист, ки он�о гуно� кардаанд. Лекин
) д�ст доштани он�оро бас накард. Аммо гуно� барои �амеша муносибат�ои он�оро
вайрон кард. Худованд Одам ва �авворо барои ин корашон аз бо>и Адан пеш кард.

/4

/4

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад. 

ФАМИЛИЯ 
ВА НОМA1Ом�зиши Китоби Му(аддас
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Гуно�и он�о офариниши Худоро пурра вайрон кард ва
д�стии одамро бо Худо бар�ам дод. Гуно� �амеша �ама
чизро вайрон мекунад. Он >ам�о меоварад ва
осоиштагии Худо додаро бар�ам меди�ад. Аз сабаби
гуно�и Одам ва �авво алаф�ои бегона ва хор�о р�идан
гирифтанд, одамон ва �айвонот бемор мешуданд ва
мемурданд. Ба #а�он марг омад.

● -умла�оро пурра кун:

Гуно� �амеша �ама чизро  в __ __ __ __ __    м __ __ __ __ __ __ .

Аз сабаби гуно� ба #а�он  м __ __ __    о __ __ __ .

Аммо Худованд ваъда дод, ки ягон ва�т шайтонро нобуд мекунад ва ба одамон
имкон меди�ад, ки назди Худо баргарданд.

�амаи ин он ва�т имконият пайдо кард, ки Худованд Исо ба ин #а�он омад. )
�е# го� фармуда�ои Худоро вайрон накарда, �аёти комил ба сар бурд. Ва
�ангоме ки дар салиб мемурд, #азоро барои гуно��ои тамоми #а�он ба Худ
гирифт ва одамро бо Худо ошт� дод.

Ту �ам метавон� бахшида шав�, агар бовар кун�, ки Худованд Исо инчунин
барои гуно��ои ту #азо дид ва мурд. Он го� Худо Падар ва Д�сти ту мешавад ва
ту метавон� )ро барои ин шукр г��.

● Суханони ояти Китоби Му(аддасро ранг кун ва аз ёд намо: 

Мо ба воситаи
Худованди мо Исои

Масе� бо Худо сул�у
осоиштаг� дорем.

Румиён 5:1
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ-А:



ДАРСИ 1�УМ: Дар ибтидо
Худо �а�онро офарид    Ояти тилло�:

аст� 1:1

аст� 
1:1�19�ро хон

Оё ту ягон ва�т шабона ба осмони соф нигариста, фикр карда�, ки миллион�о
ситора�о ва сайёра�о барои ч� офарида шуда буданд? Ё шояд ту пурсида буд�,
ки барои ч� одамон ва �айвонот дар замин зиндаг� мекунанд? 

�авобро дар китоби якуми Китоби Му�аддас – #аст� ёфтан мумкин аст.

Дар китоби �аст� дар бораи пайдоиши �аёт дар замин на!л карда мешавад.

● Дар кадом ояти матни Китоби Му!аддас оид ба ин дарс дар бораи

ибтидо гуфта мешавад?     Ояти:

● Дар ибтидо замин дар ч� гуна �олат буд?

● Худо дар р*зи якуми офариниш ч� гуфт? Чоркун,аи назди ,авоби
дурустро бо аломати (Х) !айд кун.

“Об Офтоб �аёт Р*шно� бишавад”.

● Аз матни Китоби Му!аддас оятеро навис, ки ба расми

зерин мувофи!ат мекунад.

ТОРИК3 Р4ШНО3

/1

/1

/1

/2
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А1



МУАММО
Дар муаммо �ашт калима аз матни Китоби Му�аддас пин�он карда шудааст. Он�о аз боло ба
поён, аз поён ба боло, аз чап ба рост, аз рост ба чап 'ойгир карда шудаанд. Ба ту �арф�ои
аввали �ар як калима дода шудаанд.

● �арф�ои партофташудаи калима�оро навис ва калима�оро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш. Ду калимаи аввал аллакай навишта шудаанд.

1. О Ф А Р И Д

2. С А � А Р 
3. Б

4. Р

5. Х

6. О

7. З 

8. Р

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ч� тавр Худо хушк� ва ба�р�оро офарид. 
(Оят�ои 9 ва 10)

● Дар катакча�ои поён ра!ами �амон р*зро навис, ки Худо чизи дар расм 
тасвирёфтаро офарид.

Р*шно� Ба�р�о       Нурди�анда�о  Фалак/Осмон          Хушк�

Худо заминро, оламро, ва �амаи он чиро, ки дар он �аст, офарид. * �ар як инсонро дар р+и
замин медонад, * туро низ медонад ва мешиносад. Ту дар му�оиса бо офариниши Худо хеле
хурд �аст�, аммо барои Худо ту махсус мебош�. * туро офарид, ва * туро хеле д+ст медорад.
Ба * дар дуо “ташаккур” г+й.

Китоби Му�аддас мег+яд, ки Худо тамоми оламро дар шаш р+з офарид.

● Охири ояти 10�ро навис. Дар он ,о навишта шудааст, ки ч� тавр Худо
кори Худро ба�о дод.

�АМАГ3:

/6

/2

/5

/2

О Ф А Р И Д И Л

Х Ф 3 О Н Ш 4 Р

У Л Ч У E Я Б О

Ш С К Г Ч Л Е Н

К С А � А Р Г И

3 П А I В 4 О М

М И Т Е Б З � А

Н О М С О Ф А З



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му!аддас A1

ДАРСИ 2�ЮМ: Дар ибтидо
Худо одамро меофарад Ояти тилло�:

аст� 1:27

аст� 
1:20�31�ро хон

Оё ту ягон ва�т фикр карда�, ки барои оташфишон намудани вул�он ч� �адар �увват даркор
аст, ё бод бояд ч� �адар пури�тидор бошад, то тундбод гардида, �ама чизи дар пеши ро�аш
бударо р+фта партояд? #амаи инро тасаввур кардан душвор аст. Дар бораи он �увваи
�айратовар фикр кун, ки 'а�они моро офаридааст. Ин 9УВВАИ ХУДОИ ТАВОНОСТ.
Оиди ин �увва мо дар китоби #аст� хонда метавонем. Худо �ангоми офаридани �айвонот бо
тамоми 'алоли Худ зо�ир мешавад. Аммо олитарини офарида�ои * – инсон аст.

● Кадом ду офарида пештар ба ву,уд оварда шудаанд? Iавобро дар поён навис.

● �ангоме ки Худо ин мав,удотро офарид, 4 он�оро баракат дод. 4 ч� гуфт?

● Оят�ои 24 ва 25�ро хон ва ,умла�оро пурра кун. 

(#айратовар нест, ки �амаи он чи офарида шуд, ба * маъ�ул буд!)

● #ангоме ки усто ягон чизро месозад, одатан + намунаро истифода мебарад.

Худо �ангоми офаридани инсон чиро �амчун намуна истифода бурд? 
(Ояти 27�ро хон)

● Худо ба к� супориш дод, ки офаридаи 4ро ниго�убин кунад ва 

нига�дор� намояд?  

● Худо �ангоми баракат додани инсон ч� гуфт? (Ояти 28�ро хон)

Ва Худо дид, ки

Ва Худо �айвон�ои

Ва Худо гуфт: “ ”

ва /2

/2

/2

/2

/2

/2

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3



�АМАГ3: 

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки �айвонот ва инсон бояд ч� мех*рданд.
(Оят�ои 29 ва 30�ро хон)

Инсон #айвонот

● Худо офаринишро дар чанд ва!т ба охир расонд? Дар зери ,авоби дуруст хат каш.

1 мо� 10 р+з 6 р+з

1 �афта 2 �афта 1 сол

Офаридани сад�о �айвоноти гуногун ба Худо маъ�ул буд. Офаридаи бе�тарини * инсон буд.
Худо ба инсон р+�и �аётро дамид, ва инсон 'они зинда шуд! (#аст� 2: 7). Ин чиз Одамро аз
дигар офарида�ои зинда фар� мекунонд. Худо барои Одам боDи зебое шинонд ва барояш
д+стеро E занро офарид. Худо назди он�о ба боD меомад, то ки бо он�о с+�бат кунад. Ин хеле хуб буд!

● Зани Одам ч� ном дошт? 
(аст� 3:20�ро хон)

Шояд ту ягон ва�т к+шиш карда буд�, ки ягон кори махсусро ба 'о овар�. #ангоме ки туро
таъриф мекарданд, ту чиро �ис мекард�? Бе шуб�а, ту хуш�ол буд�. Худо низ хуш�ол аст,
�ангоме ки мо ба офариниши * нигариста, хурсанд мешавем. Агар ту ин муамморо ошкор
кун�, мефа�м�, ки Худо боз аз ч� шод мешавад.

● �арф�ои аввали чиз�ои дар поён тасвиршударо навис. 
Худо �амчунин он ва!т хурсанд мешавад, ки мо ба офариниши 4 нигариста, 

Худо – Офаридгори олам аст. Ту метавон� ба табиати атроф нигариста, 'алоли Худоро бин�.
#е' �уввае аз �увваи Офаридгори олам зиёдтар нест!

Худо туро на ба монанди �айвонот, балки ба сурат ва шабо�ати
Худ офаридааст!

#ангоме ки дафъаи оянда ба оина менигар�, ба ёд овар, ки ту махсус �аст�. 
Худоро барои ин шукр г+й!

/3

/1

/1
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Оё дар ёд дор�, ки ч� тавр дар к+дакият ба даст гирифтани корд ва бо г+гирд боз� карданро
манъ мекарданд? Дар �аёти мо манъ�о �астанд. Он�о барои бехатар намудани �аёти ту
даркоранд.

Гуно� – беитоат� ба фармуда�ои Худо аст.

● Худо ба инсон озодии зиёд дод. Яммо як чизро манъ кард. Ин ч� буд?

● Дар гирди ,авоб�ои дуруст хат каш.
Худо гуфт: Агар Одам ва �авво аз он мева х*ранд, ...

касал мешаванд ма'бур мешаванд раванд

мемуранд 'азо дода мешаванд

Мор гуфт: агар Одам ва �авво аз он мева х*ранд, ...

намемуранд табъашон хира мешавад

'азо дода мешаванд бемор мешаванд

Дар симои мор душмани Худо – шайтон ни�он буд.

● Дар бораи мор ч� гуфта шудааст? (�аст� 3:1�ро хон)

#авво �ангоми шунидани суханони мор ба хусусият�ои
махсуси дарахт а�амият дод ва �арор кард, ки аз меваи он
х+рда бинад.

● �авво ба ч� а�амият дод? (�аст� 3:6)

3.

2.

1.

ФАМИЛИ 
ВА НОМДарси Китоби Му!аддас A1

ДАРСИ 3�ЮМ: Дар ибтидо
�а�он вайрон шуд          Ояти тилло�:

Румиён 5: 12

аст�  2:15�17

ва 3: 1�13�ро хон

/2
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�АМАГ3:

● Дар р* ба р*и баёнот ,авоби �А ё НЕ навис. 

Одам аввалин шуда аз меваи дарахт х+рд.

Он�о фа�миданд, ки луч �астанд.

Он�о аз барг�ои ан'ир барои худ либос сохтанд.

Одам овози Худоро шунида, хурсанд шуд.

● �арф�ои калима�оро ,о ба ,о гузор, ва мефа�м�, ки Одам ва �авво дар боS
гаштани Худоро фа�мида, ч� кор карданд.

Н О О #     П Н И # Н О     У Ш А Д Н Д
_ _ _ _     _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _

● Худо он�оро ,еS зад, чунки он�о пин�он шуданд. Одам ба Худо ч� ,авоб дод?

● Одам ч� тавр худро сафед мекард?

�авво киро айбдор кард?

#ангоме ки ту ягон кори бад мекун�, оё худро сафед кардан� мешав� ё шояд ягон каси дигарро
айбдор мекун�? Одам ва #авво ма�з �амин тавр карданд.

Мо �ама гуно�корем, аммо набояд худро сафед
кунем ё дур+D г+ем. Мо наметавонем гуно�амонро
аз Худо пин�он кунем. * �ама чизро медонад. *
мехо�ад, ки мо бахшиш пурсем ва гуно� карданро
бас кунем!

Худо ба Одам гуфт, ки аз сабаби гуно�и + акнун
тамоми 'а�он вайрон шудааст, дар р+и замин
алаф�ои бегона ва хор�о мер+янд. Одам ва #авво
бояд аз боD мерафтанд ва ме�нати зиёд мекарданд,
то ки х+роквор� дошта бошанд. 

Акнун он�о аз с+�бат бо Худо �аловат бурда
наметавонистанд, ва замоне бояд мемурданд. Аз
сабаби гуно�и он�о акнун �ар як шахс бо табиати
гуно�корона ба дунё меояд. Дар Китоби Му�аддас
нома ба Румиён 5:12Eро хон.

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му!аддас A1

ДАРСИ 4�УМ: Дар ибтидо
Мувофи�и �оида�ои Худо амал намудан    Ояти тилло�:

Ю�анно 14:6

аст� 
4:1�16�ро хон

#ангоме ту ба 'ое сафар мекун�, ки пештар нарафта буд�,
ту бояд дониста гир�, ки ч� тавр ба он 'о рафтан мумкин
аст. Барои ин ту бо худ харитаро мегир� ё аз касе ки
пештар ба он 'о сафар карда буд, мепурс�. Агар ту ба ку'о
рафтанатро ани� накарда, равона шав�, ро�гум мезан�!

Ба с+и Худо ро�е �аст. Ва ин ро�ро Худи * му�аррар намудааст.

9обил к+шиш кард, ки бо ро�и худ назди Худо ояд.

● Tобил ва �обил бо ч� кор машSул мешуданд?

● КРОССВОРД
1) К� ба 9обил гуфт: “Чаро ту Dамгин шуда�?”

2) Бародарон ба Худо ч� оварданд?

3) Номи бародари калон�.

4) Номи бародари хурд�.

5) Бародари калон� хеле ба .......... омад.

● �адияи к� ба Худо писанд омад?

● 9обил аз Худо хеле хашмгин шуд, чунки Худо �адияи +ро �абул накард.

�арф�ои калима�оро ,о ба ,о гузор, ва мефа�м�, ки баъд Tобил ч� кор кард.

4 дарбароарош шкту.
4   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __.
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

#АМАГK:

● Қобил ба кадом ҷазо гирифтор шуд? (Ояти 12-ро хон)

Қобил гуфт, ки ӯ ба чунин ҷазо тоб оварда наметавонад.

● Оятҳо 13 ва 14-ро хон ва фикри Қобилро дар бораи ин ҷазо навис.

Ҳобил  барраеро ба Худо ҳадия кард, ва ин ба Худо маъқул шуд. Ҳозир бисёр одамон
кӯшиш мекунанд ба таври худ ба Худо писанд оянд. Аммо ба назди Худо танҳо аз рӯи
шартҳои Ӯ омадан мумкин аст. Мо бояд аз Худо барои ҳамаи корҳои баде ки кардаем,
бахшиш пурсем. Ва бовар кунем, ки Худованд Исо тайёр аст моро бахшад. Қурбонии
Ӯ дар салиб ба мо имконият медиҳад, ки назди Худо оем.

Касоне ки ба Исо бовар мекунанд, бахшида мешаванд!

● Дар ишораи роҳ номи маҳаллеро навис, ки Қобил дар он ҷо сокин шуд.

● Ояти тиллоиро навис, то фаҳмӣ, ки чӣ тавр назди Худо омадан 

мумкин аст.

Худо Ҳобилро қабул намуд, зеро Ҳобил ба Ӯ имон дошт,
яъне бовар мекард. Ибриён 11:4-ро хон.

4.

3.

2.

1.
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ДАРСИ 1�УМ: Офарида шудани дунё Оят�ои тилло�:
Ибриён 1: 10
Ишаъё 45: 18

�аст� 
1: 1�31�ро хон

Ба Худо �амаг� шаш р�з даркор шуд, то
ки �ама чизро офарад!

● Дар поён р�йхати он чи ки Худо офарид, оварда шудааст. 
Он чиро, ки Худо дар �ар яке аз р�з�о офарид, навис.

ба�р�о   офтоб   дарахтон   �айвонот   парандагон   мо�
р�з   хушк�   шаб   ситорагон   одам   осмон (ояти 8)

Дар боби 1�уми китоби �аст� баъзе калима�о �астанд, ки гаштаву баргашта
такрор мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки он�о хеле му�иманд.

● Ин бобро бо ди++ат хонда, ду ибораеро, ки доимо такрор
мешаванд,  навис.

Р�зи 6�ум :

Р�зи 5�ум :

Р�зи 4�ум :

Р�зи 3�юм :

Р�зи 2�юм :

Р�зи 1�ум :

/4
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Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А1



НАТИ2А: 

Боби якуми китоби �аст� хеле му�им аст, чунки:
1. Ба Худо лозим омад, ки фа&ат сухан г�яд, ва аз р�и сухани ' (а�он ва тамоми �аёт дар 

замин пайдо шуд. Ин аз он сабаб аст, ки Худо Тавоно аст.
2. �амаи он чи ' офарид, комил буд, ва Худо дид, ки �амааш хуб аст. 
3. Ба Худо �амаг� шаш р�з даркор шуд, то ки �ама чизро офарад.
4. �ар як шакли �аёт фа&ат мав(удоти монанди худро ба ву(уд оварда метавонад. Суханон

аз боби якуми �аст� бисёр назария�о ва идея�оро оиди пайдоиши (а�он ва �аёт дар замин
рад мекунанд. �ар як шакли �аётро Худо ало�ида офарида буд.

● КРОССВОРД

● Ла�заи му�имтарини офариниш ла�заи офарида шудани одам буд. 9арф�ои
калима�оро ;о ба ;о гузор ва он чиро, ки Худо гуфта буд, ба охир расон:

ИМЁО�ИН   УСИАРТ  ШАО�ИБАТ    ПАГАНИДРАНО

Худо гуфт: "Одамро ба __ __ __ __ __ __ Мо, ба __ __ __ __ __ __ __ __ Мо

биофарем; ва он�о бар __ __ __ __ __ __ __ ба�р, ва бар __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

осмон, ва бар чорпоён, ва бар тамоми замин, ва бар тамоми �айвоноте 

ки бар замин мехазад, �укм ронанд".

Бисёр одамон гумон мекунанд, ки боб�ои аввали китоби �аст�  –  ягона (ой дар Китоби
Му&аддас мебошанд, ки дар он оид ба офариниши (а�он гуфта шудааст. Аммо ин тавр нест.
�ам дар А�ди Cадим ва �ам дар А�ди Dадид бисёр оят�ои гуногун �астанд, ки дар он�о оид
ба офариниш гуфта мешавад. (Ту метавон� матн�ои "Хониши иловаг�"�ро хон�). 

Хониши иловаг�: •  Забур 24:1�2  • �улассиён 1: 15�19  • Ибриён 11: 1�3

● Оят�ои тиллоиро хон. Дар ояти дуюм Худо мег�яд, ки = ягона Худост.
Суханонеро, ки Худо дар ин оят барои гуфтани ин истифода мебарад, навис.

АЗ ЧАП БА РОСТ:

4. "Ва Худо он�оро .................  дод"
(ояти 28).

5. Он чизе ки Худо дар р�зи якум
офарид (ояти 3).

6. Он чизе ки �ар як паранда ва
�ар як �айвон дорад (ояти 30).

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
1. ".............. Худо бар р�и об дар

парвоз буд" (ояти 2).
2. Ва Худо гуфт: “Замин

.......................... бир�ёнад”.
(ояти 11)

3. Ва Худо гуфт: "Парандагон
болои .............. парвоз кунанд”.
(ояти 20)
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Хониши иловаг�: •   Хуру�  20: 8 �11 • Забур 102: 14 • �улассиён 1: 16

Чуноне ки мо дидем, якум китоб аз Китоби Му&аддас “�аст�” номида
мешавад. Дар боб�ои аввал мо дар бораи р�зи якум, �аёти якум, дар бораи одами якум ва
суханони аввали Худо ба одам мехонем.

● КРОССВОРД

�амин тари&, Худо – Офаридгори ягонаи тамоми замин аст. �е( як &увваи дигар дар ин
иштирок накардааст, ва ма�з аз �амин сабаб �ама чиз КОМИЛ ва пурра
АНDОМЁФТА офарида шуда буд!

● Дар кадом оят дар бораи он гуфта мешавад, ки Худо р�зи �афтумро ;удо кард, 
ё та+дис намуд?

● Чаро = чунин кард?

● Хуру; 20:8�11�ро хон ва ;умла�ои аввали фармонеро, ки Худо ба Мусо дод,
навис. Ин фармон ба мо му�им будани р�зи �афтумро хотиррасон мекунад.

ояти :

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му+аддас A1

ДАРСИ 2�ЮМ: Офариниш ан;ом ёфт 
Оят�ои тилло�:

Ю�анно 1: 1�3

�аст� 1: 27�31,
2: 1�9�ро хон

АЗ БОЛО БА ПОЁН:
1. Худо дар р�зи чандум офаринишро ба ан(ом

расонд?
2. Худо дарахтонро офарид, то ки он�о ................

биёранд (ояти 29).
3. Худо ............... ва занро офарид.

АЗ ЧАП БА РОСТ:

4. Он чизе ки бар акси суб� аст.

5. Худо дар р�зи чандум дам
гирифт?

6. Худо  ....................ро  ба сурат ва
шабо�ати Худ офарид.

/1
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НАТИ2А:

Дар китоби �аст� 2:1�9 (узъиёти офариниш ани& карда мешаванд.

● Калима�ои партофташудаи ;умла�оро навис ва он�оро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш. Калима�о дар самт�ои гуногуни муаммо пин�он карда шудаанд. 

1. Ва Худованд Худо одамро ............................  .

2. ' инсонро аз ................ замин офарид.

3. ва 4. ' ба бинии вай р��и ................  .....................  .

5, 6 ва 7. Ва Худованд Худо  .................  дар  ................. ба
тарафи машри& .................................  . (ояти 8)

8. Ва Худованд Худо �ар гуна  ............................. хушнамуд
ва хушх�рро аз замин р�ёнид.

● Дар ояти 9 кадом ду дарахт номбар мешаванд?

● Оят�ои тиллоиро хон ва а�амият де�, ки Ин;или Ю�анно �ам ба монанди боби
якуми китоби 9аст� сар мешавад. Дар ин ;о фа�монда мешавад, ки  Каломи Худо,
ки Писари Худост, Офаридгор буд. Калима�ои партофташудаи оят�ои тиллоиро
дар ;ои дуруст навис:

Худо   Калом   ву(уд   наёфт   ибтидо   Худо  ёфт

Дар .................. Калом буд, ва ..................... бо ................... буд,

ва Калом Худо буд. Он дар ибтидо бо ................ буд. �ама чиз ба воситаи '

ба .................. омад, ва �ар он чи ву(уд .........., бе ' ву(уд .................... .

● Дар ин оят к� “Калом” номида шудааст?

Ин ба мо бузургии офаринишро ёдрас менамояд. Худо Писар �ама чизро офарид. 
Мо бояд Худоро барои офариниши м�ъ(изаосояш: гул�о, �айвонот, (ангал�о ситоиш кунем,
ва он�оро �ифз намудан ва дар �а&&и он�о Qамхор� карданро ёд гирем.

2 :

1 :

В А Х О Л 2 К Б
Н Д Е О Е В О О
У А А Г К Д В M
N Н З М В И Ш Е
К Е Л В И Д А Т
О Ф А Р И Д О Ё
Л Д Н О Н И Ш А
Д А Р А Х Т И 9
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му+аддас A1

ДАРСИ 3�ЮМ: Пайдоиши гуно� 
Ояти тилло�:
Румиён 3: 23

6: 23

�аст� 2:15�19,
3:1�7�ро хон

Хониши иловаг�: • Румиён 5:12�14, 18 ва 19 • 1 Тимотиюс 2:13 ва 14 
• Яъ"уб 1:14 ва 15

Ин дарс барои фа�мидани он чизе ки пас аз офариниш р�й дод, ёр� меди�ад.

● 9аст� 2:15 дар бораи ду супорише мег�яд, ки Худо ба Одам дар боRи Адан дод.
Ин�о кадом супориш�о буданд?

● Дар р� ба р�и баёнот ;авоби 9А ё НЕ навис.

• Худо гуфт, ки Одам метавонад аз мева�ои 
�ар дарахти боQ х�рад.

• Худо гуфт, ки пас аз х�рдани меваи дарахти дониши 
нек� ва бад� он�о мемиранд.

• Худо ба Одам имконият дод, ки �амаи �айвонот ва 
парандагони боQро ном гузорад.

• Худо гуфт, ки барои Одам бе�тар он аст, ки дар боQи 
Адан тан�о зиндаг� кунад.

● Калима�ои партофташударо дар ;умла, ва баъд дар кроссворд навис.

1. �авво гуфт, ки он�о метавонанд аз .................. �ама

дарахтон х�ранд, Qайр аз як дарахт.

2. Одам ва �авво дар ........... зиндаг� мекарданд.

3. Одам ....................... �авво буд.

● Калимаеро, ки дар кроссворд аз боло ба поён �осил шуд, навис, ва мефа�м�, ки
кадом мав;уд занро дар боR васваса мекард.
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Иблис дар шакли мор ба назди одамон омад.

● Дар зери ду ;умла хат каш, ки он чиро, ки шайтон бо аввалин марду зан кард,
бе�тар аз �ама тасвир менамоянд.

' он�оро баракат дод.   ' он�оро фиреб дод.   ' ба он�о ёр� дод.   

' бар зидди он�о макру �иларо истифода бурд.

● Ю�анно 8:44�ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Худованд Исо шайтонро
ч� гуна тасвир менамояд.

Мо аз марду зани аввалин фар& надорем, чунки ба фармуда�ои Худо беитоат �астем ва
мувофи&и хости худ амал менамоем, чунон ки он�о карданд.

● Ояти тиллоии якумро навис ва дар зери калима�ое ХАТ КАШ, ки Худо барои
фа�мондани нати;аи гуно��ое ки мо мекунем, истифода мебарад.

● БЕ9ТАРИН маънидоди гуно�ро бо аломати (Х) ишора кун.

Гуно�  – �амаи он чиз�ое мебошанд, ки инсонро 
ба �абсхона оварда метавонанд. 

Гуно�  – �амаи амал�ои баде мебошанд, ки одамон дар 
замон�ои навишта шудани Китоби Му&аддас мекарданд.

Гуно�  – беитоат� ба Худо ва дуршав� аз меъёр�ои � мебошад.

Гуно�  – хато�ои хурде мебошанд, ки мо дар зиндаг� содир менамоем.

● Ояти тиллоии дуюмро навис ва дар бораи он чизе ки дар он гуфта шудааст, бо
ди++ат фикр кун. Баъд дар гирди калима�ое ХАТ КАШ, ки ба мо дар бораи ;азои
одилонае ки мо сазовор мебошем, мег�янд. Ин оят ба мо ;азои Худоро, ки мо бояд
барои гуно��оямон гирем, хотиррасон мекунад.

Мо бояд ё музди (;азои) гуно��оямонро,
ё бахшоиши Худоро интихоб кунем. 

Ту чиро интихоб мекун�?

НАТИ2А: 
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Хониши иловаг�: • Воиз 12:1 •  Румиён 5:12�23

Гуно� �амеша бояд (азо дода шавад, ва аввалин гуно�и Одам ва �авво истисно набуд.

"Ва чашм�ои �ар дуи он�о воз шуд" (ояти 7). Ин маънои онро надорад, ки пеш аз ин он�о
доимо бо чашмони п�шида мегаштанд! Худо дар ояти 22 мефа�монад, ки ч� тавр он�о он
чиро, ки пештар намедиданд, акнун “дида” метавонистанд.

● Мувофи+и суханони Худо, он�о акнун чиро медонанд? (ояти 22)

● 9ангоме ки чашмони Одам ва 9авво кушода шуданд, он�о ч� карданд? (ояти 7)

● 9ангоме ки он�о садои +адам�ои Худованд Худоро дар боR шуниданд, ч� карданд?

● Саволи аввали Худо ба Одам ч� буд?

Н Худо пеш аз �ама ба Одам ч� савол дод?

● Худо ин саволро на аз он сабаб дод, ки ;авоби онро
намедонист. Худо мехост, ки Одам ва 9авво худашон
ба он чи карданд, и+рор шаванд. Аммо он�о
;авобгариро барои рафтори худ ба гардан гирифтан
намехостанд.

Одам киро айбдор  кард?

9авво киро айбдор кард?

Баъзан, мо �ам мисли Одам ва �авво, к�шиш мекунем ягон каси дигарро барои амал�ои
худамон айбдор намоем. Он�о Худоро фиреб дода наметавонистанд! ' �ам барои Одам,
�ам барои �авво (азоро эълон намуд, ва �атто барои мор, чунки �амаи он�о рафтори
бад карданд.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му+аддас A1

ДАРСИ 4�УМ: Нати;а�ои гуно� 
Оят�ои тилло�:
1 �уринтиён 15:22

Румиён 6:23

�аст� 
3: 7�24 �ро хон
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ2А:

● Ояти 23 ва 24�ро хон ва калима�ои партофташударо навис.
Ва Худованд Худо �ро аз боQи Адан ..................  ..........., то ки заминро, ки аз он

гирифта шудааст, ........... ................... . Ва ................ бадар ронд, ва ба тарафи
шар&ии боQи Адан ...................................., ва .......................... оташбори чархзанандаро

гузошт, то ки ро�и дарахти .................. нига�бон� кунанд.

Оят�ои тилло� мефа�монанд, ки ч� тавр гуно�и Одам ва �авво 
�озир ба мо таъсир мерасонанд.

● Бо он�ое ки “дар Одам” мебошанд, ч� р�й меди�ад? 
(1 N�ринтиён 15: 22)

Бо касоне ки “дар Масе�” мебошанд, ч� р�й меди�ад? 
(худи �амон оят)

“Дар Одам” ё “дар Масе�” будан маънои ба Одам ё ба Масе� монанд буданро дорад.

● Мувофи+и Румиён 6:23 марг ч� аст?

“Музд” маънои “(азо, подоши амал”�ро дорад.

● 9аёти ;овидон� ч� аст?

Ягона Шахсияте ки ба мо �аёти абад� дода метавонад, кист?

Ин дарс�о ба мо нишон меди�анд, ки �амаи мо чун
Одам ва �авво, ки  барои гуно�и худ (азо диданд, гуно�
кардаем. 

Худованд Исо барои мо дар салиб мурд, то ки мо барои
гуно��оямон (азо дода нашавем. Ва агар ту хо�� – аз '
хо�иш кун, ки На(отди�андаи шахсии ту шавад, ва
бахшида шуда, �аёти абад� ба даст меовар�!

“Ба Исои Масе�и Худованд имон овар, ва ту
на;от хо�� ёфт” Аъмол 16:31
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Нӯҳ ва тӯфон 
Ҳобил, Ҳанӯх, Нӯҳ 
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�икояи 1�ум: Ба Худо итоаткор будани Н��
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Н	
 кишт� месохт. �аст� 

6: 5�22�ро хон

�ангоме ки Худо �а�онро офарид, �ама чиз хуб ва зебо буд. Аммо �ангоме ки
Одам ва �авво ба Худо беитоат� карданд, � аз он афс�с х�рд, ки он�оро офарид.
Баъди сол�ои зиёд шахсе мезист, ки Худо аз � $аноатманд буд. Номи � Н�� буд.

Шахсе ки Худо аз � �аноатманд буд, ч� ном дошт?    __ __ __

Боре Худо ба Н�� гуфт:
"Одамон чунон бадкирдор шудаанд, ки лозим меояд он�оро �азо ди�ам.
Киштии калоне бисоз. Ман ба замин т�фон мефиристам. �ама чизи зинда дар
р�и замин нобуд мешавад, аммо ту ва а�ли оилаат дар кишт� на�от меёбед".

Расмро ранг кун. Дар он баъзе �айвон�о тасвир ёфтаанд, ки Худо ба Н��
фармуд, то он�оро бо худ ба кишт� гирад. 

�ангоме ки Н�� бо а�ли оилааш ва �айвон�о ба кишт� даромаданд, Худо
дари киштиро ма�кам кард. Н�� медонист, ки он�о дар бехатар� мебошанд,
зеро Худо дар �а$$и он�о 'амхор� мекунад. Афс�с, ки бисёр одамоне ки ба
Н�� г�ш надоданд, дар берун монданд.

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А2



Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас    сатҳи 1

/10

�икояи 2�юм: Бехатар� дар кишт�
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр т	фон сар шуд. �аст� 

7: 1�16�ро хон

A2

�ангоме ки Н�� кишт� месохт, � ба одамон мегуфт, ки Худо т�фон мефиристад. Аммо
�е� кас ба Н�� бовар намекард. Он�о, э�тимол, ба суханони � механдиданд!

Н�� ва а�ли оилааш ба кишт� даромаданд. Ба зуд� борон сар шуд. Борон чандин р�з
беист меборид! Дарё�о ва ба�р�о торафт бештар аз об пур мешуданд. �амаи дарахтон ва
к���о дар зери об монданд.

Акнун одамон медиданд, ки Н�� рост гуфта буд, аммо аллакай дер шуда буд, он�о ба
кишт� даромада наметавонистанд. Худи Худо дари киштиро ма�кам карда буд!

Дари киштиро к� ма�кам кард?   __ __ __ __

Аммо Н�� ва а�ли оилааш ва
�амаи �айвон�о дар даруни
кишт� дар бехатар� буданд!

Худо он�оро ниго� дошт, чунки
он�о ба � бовар мекарданд ва ба �
итоаткор буданд.

Расми Н�� ва а�ли оилаашро
ранг кун.

Калима�оро аз Китоби
Му�аддас ранг кун ва аз ёд
намо.

Касе ки ба Худованд
таваккал кунад, аз

хатар эмин аст
Масал
о 29: 25



Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас  сатҳи 1

A2

/10

�икояи 3�юм: �ама чиз аз нав мешавад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр т	фон ба охир расид. �аст� 

8: 1�19�ро хон

-ариб пас аз ним сол об кам шуд. Кишт� дар болои к��и баланде
истод, аммо тамоми замин �оло �ам дар зери об буд. 

Боре Н�� зо'ро аз кишт� сар дод, то фа�мад,
ки оё об аз р�и замин фуромадааст ё
не. Аммо зо' баргашта омад. �амин
тавр чандин бор такрор шуд.
Баъд Н�� каб�тарро сар дод. 

Баъди як �афта � каб�тарро боз
сар дод. Каб�тар баргашт ва дар

н�лаш барги тозаи дарахт буд. Ин
маънои онро дошт, ки н�ги дарахтон

аллакай аз об боло мебошанд. Боз баъди як �афта Н��
каб�тарро сар дод. Ин дафъа каб�тар барнагашт. Н��
фа�мид, ки об боз бештар пас гаштааст, ва каб�тар барои
худ хонаи нав ёфта тавонист. 

�амаи расм�о ва номи к��еро, ки кишт� бар болои он истод, ранг кун.

Aророт
�ангоме ки замин пурра хушк шуд, Худо ба Н�� гуфт: "Аз кишт� баро ва �амаи дар
кишт� будагонро берун барор". Н�� ва а�ли оилааш аз т�фон на�от ёфтанд, зеро ба Худо
бовар карданд. Агар мо бовар кунем, ки Худованд Исо ба �ои мо �азо дода шуд, аз �азо
барои гуно��оямон на�от меёбем.

К� барои гуно��ои мо -азо дода шуд?

Х __ __ __ __ __ __ __     И __ __ .



/10

�икояи 4�ум: Ваъдаи Худо
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Н	
 Худоро шукргузор� намуд.

�аст� 8: 20�22
ва 9: 8�17�ро

хон

Н�� ва а�ли оилааш на�от ёфтанд! Он�о муддати зиёд дар кишт� буданд,
аммо акнун он�о ва �амаи �айвонот боз дар р�и замин мегаштанд. Н��
Худоро барои он ки � �амаи он�оро ниго� дошт, шукргузор� намуд.

Н�� Худоро  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ .

Ваъдаеро, ки Худо ба Н�� дод, ранг кун.

Бори дигар оби т�фон
барои �алок кардани

�ар офарида р�й
нахо�ад   дод.

�аст� 9 : 15

Баъд Худо гуфт, ки  ран3
гинкамон ба он�о дар
бораи ваъдаи � хотир3
расон хо�ад кард. 

Расмро ранг кун ва расми
рангинкамонро каш.

�ар бор ки Н�� ва а�ли
оилааш рангинкамонро
медиданд, ваъдаи Худоро
ба ёд меоварданд.

Дарсро ба адреси зерин баргардон:Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



�ИКОЯИ 1�УМ: Н�� ба Худо итоаткор аст
Ояти тилло�:

Аъмол 16: 31

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад. 

�аст� 
6: 5�22�ро хон

�ангоме ки Худо �а�онро офарид, �ама чиз хеле хуб буд. Аммо баъди чанде
Одам ва �авво ба Худо беитоат� карданд. Ва аз �амин сабаб �амаи одамон
худпараст ва бадкирдор ба воя мерасиданд. Ва Худо афс"с х"рд, ки одамро
офарид.

● Даврача�ои ну�тачадорро ранг кун, ва мефа�м�, ки %а�они
олидара%аи Худоро ч� вайрон кард.

Тамоми �а�он гуно�олуд шуд. Аммо як шахсе буд, ки ба Худо писанд омад!

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва номи �ро мефа�м�.

Ин шахс росткорона зиндаг� мекард ва бад� намекард, чунон ки Худо инро
мехост. Дигар одамон бошанд, он чиро, ки худашон мехостанд, мекарданд ва
тамоман Худоро фаром"ш карда буданд.

/2

/3

Ӯ

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А2



НАТИ+А

Боре Худо ба Н"� гуфт:

"+а�он чунон пургуно� шудааст, ки ба Ман лозим

меояд онро �азо ди�ам. Ман мехо�ам, ки ту

киштии калон соз�. Ва �ангоме ки он тайёр

мешавад, Ман ба замин т"фони калон

мефиристам. Т"фон �амаи мав�удоти зинда ва

�амаи одамонро нобуд мекунад, аммо ту ва оилаат
дар кишт� на%от меёбед".

● Кадоме аз одамон, 0айр аз Н�� ва зани �, дар кишт� на%от ёфтанд?

Се  п __ __ __ __ __   Ну� ва  з __ __ __ __ __   он�о.

Н"� мувофи2и гуфтаи Худо амал намуд. Э�тимол, 2ариб 100 сол даркор шуд, то ки киштии
калоне сохта шавад. Пас аз ме�нат�ои зиёд ва 7айратмандона, сохтмони кишт� ба охир расид.

● Дар расми �ар кишт� %авоби дурустро ба савол ранг кун:

Худо ба Н"� гуфт, ки аз �ар намуди �айвонот ва парандагон ба кишт� гирад. Он�о бояд бо
Н"� ва оилаи 8 дар кишт� на�от меёфтанд. �ангоме ки �ама дар дарун �амъ шуданд, Худо
дари киштиро баст.

● К� дари киштиро баст?

Н"� бовар� дошт, ки дар т"фон �алок намешавад, чунки ба ваъдаи Худо умед мебаст. Агар ту
фарзанди Худо бош�, �амчунин метавон� ба �амаи ваъда�ои 8 умед банд�. Яке аз ваъда�ои
Худо – на�от аз гуно� ва �аёти абад� бо 8ст.

● Дар р� ба р�и %умла�о %авоби �А ё НЕ навис.

Н"� ва писарони " бадкирдор буданд.

Н"� �амаи он чиро, ки Худо ба " гуфт, ба �о овард.

�ангоме ки �ама ба кишт� даромаданд, Н"� дари киштиро баст.

Ч� 2адар одамон дар кишт�
на�от ёфтанд? Нӯҳ чанд писар дошт?

/4

/6

/2

/3



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A2

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Кишт� � ягона %ои бехатар

Ояти тилло�:

Масал�о 29: 25

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад. 

�аст� 
7: 1�16�ро хон

То даме ки Н"� кишт� месохт, э�тимол, бисёр одамон аз " мепурсиданд, ки чаро " ин
корро карда истодааст. Н"� он�оро ого� мекард, ки Худо т"фон мефиристад. Аммо �е�
кас ба Н"� бовар намекард. Он�о "ро масхара мекарданд! 

Аммо Н"� сохтани киштиро давом медод, зеро ба суханоне ки Худо гуфт, бовар мекард.

Акнун Н"� ва оилаи " дар дохили кишт� дар бехатар� буданд. 

● Чаро Н�� кишт� месохт?

8 ба суханоне ки Худо ба " гуфт,  б __ __ __ __     м __ __ __ __ __ .

�афт р"з пас аз он ки Н"� ва оилаи " ба кишт� даромаданд, борон борид. Борон �ар р"з
беист меборид! Дарё�о ва ба�р�о пури об шуданд. Тамоми алаф�о ва гул�о зери об
монданд.

Акнун одамон ба он чизе ки Н"� дар бораи �азои Худо мегуфт, бовар карданд, аммо
аллакай дер шуда буд. Худо дари киштиро баст!

Об баландтар мебаромад. Хона�о, дарахтон ва �атто к"��ои баландтарин зери об монданд.
�амаи он�ое ки дар кишт� набуданд, 7ар2 шуданд. Ч� хел анд"�овар аст, �ангоме ки
одамон Худоро фаром"ш карда, бадкор� мекунанд!

● Калима�оро бо расми мувофи� пайваст кун.

�АЁТ          BАРD ШУДАНД          НА+ОТ ЁФТАНД          МАРГ 

/4

/1

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



НАТИ+А:

Н"�, оилаи " ва �амаи �айвонот дар кишт� дар бехатар� буданд. Н"� ба Худо бовар� кард
ва ба 8 итоаткор буд, аз �амин сабаб Худо �амаи он�оро �имоя кард.

● Дар %умла�о калима�оеро ёб, ки ба кроссворд мувофи�ат мекунанд.

Худо ба Н"� гуфт, ки 8 одамонро барои 

гуно��ояшон �азо меди�ад. Н"� ба Худо бовар 

кард ва кишт� сохт, ки дар он " ва а�ли оилааш 

на�от ёфтанд.

● Ояти тиллоиро ранг кун ва аз ёд намо.

КАСЕ КИ БА ХУДОВАНД
ТАВАККАЛ КУНАД, 

АЗ ХАТАР ЭМИН АСТ. 
Масал�о 29: 25

● Дар р� ба р�и баёноти дуруст аломати (V), ва нодуруст аломати (X) гузор.

Н"� ба Худо итоат кард.

Н"� дари киштиро баст. 

Н"� дар ва2ти т"фон 7ар2 шуд. 

Н"� дар кишт� на�от ёфт.

Ба Худо итоаткор будан на �амеша осон аст, хусусан �ангоме ки д"стонат туро масхара
мекунанд. Аммо Худо ваъда додааст, ки касонеро, ки 8ро д"ст медоранд ва ба Худованд Исои
Масе� хизмат мекунанд, нига�бон� мекунад.

Б
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Ни�оят борон 2атъ гардид. Аммо об �оло �ам р"и
заминро п"шида буд.

�ангоме ки кишт� бозистод, баъди муддате Н"�
зо7ро сар дод. 8 донистан мехост, ки оё об пас
рафтааст ё не, аммо зо7 баргашт.

Андаке дертар Н"� каб"тарро сар дод, ва он низ ба зуд� баргашт. Баъди як �афта "
каб"тарро бори дигар сар дод, ва �ангоме ки каб"тар бо барги тозаи зайтун дар н"лаш
баргашт, �ама хеле хурсанд шуданд. Ин маънои онро дошт, ки як 2исми хушк� аллакай
бе об буд.

● Дар гирди парандае ки Н�� онро аввал аз кишт� сар дод, хат каш.

Каб�тар дар н�лаш чиро овард?

Баъди �афт р"з Н"� каб"тарро боз як бор сар дод.
Ин дафъа каб"тар барнагашт. Н"� фа�мид, ки об
пас рафтааст, ва каб"тар ба худ хонаи нав ёфтааст.
Кишт� бар к"�и баланд истода буд.

● Номи к��ро ранг кун.

ААРОРОТ

A2

/2

/2

/2

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас

�ИКОЯИ 3�ЮМ: �ама чиз аз нав мешавад

Ояти тилло�:

Забур 144:20

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад. 

�аст� 
8: 1�19�ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



�ангоме ки замин хушк шуд, Худо ба Н"� гуфт:

"Аз кишт� берун баро, ва �амаи �айвонотро бо худ барор".

Ин барои �ама хабари бисёр хуш буд! Он�о муддати дароз дар кишт� буданд!

● Дар зери ан%омёбии ДУРУСТИ %умла хат каш.

Худо ба Н� гуфт, ки

... дар кишт� бимонад. ... аз кишт� барояд

... �амаи �айвонотро дар кишт� гузорад.

Акнун Н"�, оилаи " ва �амаи �айвонот метавонистанд дар �а�они нави пок сокин шаванд,
ва Худо ваъда дод, ки �амаи он�оро баракат меди�ад.

Рафтори нодурусти мо ба Худо маъ2ул нест. Мо бояд барои гуно��оямон �азо дода шавем.

Аммо агар мо аз Худо бахшиш пурсем ва бовар кунем, ки 
Худованд Исо барои гуно��ои мо %азо дода шуда буд, 
Худо ваъда меди�ад, ки дил�оямонро пок мекунад ва 
барои аз нав сар кардани �ама чиз ёр� меди�ад.

● Худо барои мо ч� карданро ваъда меди�ад?

Д _ _ _ _ _  моро пок мекунад ва барои аз  _ _ _  сар кардани

�ама чиз ёр� меди�ад.

● +авоб�оро дар Кроссворд навис.

1. +ое ки Н"� бо оилааш ва �айвонот дар он
буданд.

2. Парандае ки Н"� онро аввал сар дод.

3. Аз осмон ....................... борид.

4. +ое ки кишт� бар он истод.

5. Парандаи дуюме ки Н"� онро сар дод.

НАТИ+А:

/2

/2

/10
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A2

�ИКОЯИ 4�УМ: Ваъдаи Худо

Ояти тилло�:

1 Ю�анно 2: 25

�аст� 8: 20�22
ва 9: 8�17�ро хон

Н"� ва оилаи " на�от ёфта буданд! Он�о муддати зиёд дар
кишт� буданд, аммо акнун Худо ба Н"� гуфт, ки " �амаро
аз кишт� барорад.

Пеш аз �ама Н"� мехост ба Худо ташаккур г"яд, зеро 8
он�оро на�от дод ва �ангоми т"фон ниго� дошт! Н"�
якчанд санг �амъ карда, болои �ам гузошт ва 2урбонго�
сохт. 

8 бар болои 2урбонго� парандагон ва �айвонотро
2урбон� кард. Дар замони Н"� одамон �амин тавр ба
Худо барои �амаи он чизе ки 8 барои он�о кардааст,
миннатдории худро баён мекарданд.

● Бар санг�ои �урбонго� он чиро, ки Н�� ба Худо гуфтан мехост, навис.

Худо хеле 2аноатманд буд, ки Н"� 
ва оилаи " миннатдор� баён 
намуданро фаром"ш накарданд. 
Аз �амин сабаб 8 ба он�о як 
ваъдаи хеле хуб дод.

● Ана он ваъдае ки Худо ба Н�� ва оилаи � дод. Калима�оро ранг кун.

Заминро бори дигар бо
т�фон нобуд
намекунам.

�аст� 9: 15

Баъд Худо гуфт, ки рангинкамон ба он�о ин ваъдаи 8ро хотиррасон мекунад.

�ар боре ки Н"� ва оилаи " рангинкамонро медиданд, он�о ваъдаи Худоро ба ёд
меоварданд. Оё медон�, ки Худо ба касоне ки Худованд Исоро �амчун На�отди�анда ва
Д"сти худ 2абул кардаанд, бисёр ваъда�ои хуб додааст?

/4

/5

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Яке аз ваъда�ои бузурги Худованд ин аст, ки Худо �е� го� касонеро ки ба 8 бовар
мекунанд ва 8ро пайрав� менамоянд тан�о намегузорад. Дар нома ба Ибриён 13: 5
гуфта шудааст:

“Туро тарк нахо�ам кард ва туро нахо�ам партофт”

● Ин калима�ои а%оибро дар расми абр�о навис ва рангинкамонро ранг кун.

● +умларо пурра кун.

�ангоме ки р __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ро мебин�, дар хотир

дор, ки Худо �амеша ваъда�ояшро ба �о меоварад. 

Оё ту ваъда�оятро ба �о меовар�? 

Бо чунин суханон ба Худо муро�иат намуда, аз 8 хо�иш намо, ки ба ту ёр� ди�ад:

"Худои азиз, ба ман ёр� де�, ки ваъда�оямро ба �о оварам. Омин".

● �арф�ои калима�оро %о ба %о гузошта, он�оро дар %умла�о навис. 

�ангоме ки т�фон ба охир расид: 

Н"�   D Р У Б Н О Г � О __ __ __ __ __ __ __ __ __  сохт.

Н"� ба Худо  Т А К Ш А К У Р __ __ __ __ __ __ __ __  гуфт.

Худо ба Н"�  А Д В Ъ А __ __ __ __ __  дод.

НАТИ+А:

/6

/2

/3



ДАРСИ 1�ум: Н�� ва т�фон
Н�� кишт	 месозад Ояти тилло�:

�аст	 6: 8

�аст	 
6: 5�22�ро хон

Дар �ама �о 	оида�о �астанд. Дар ро��о – 	оида�ои �аракат дар ро�. �ангоме
ки ронандагон ва пиёдагардон он�оро риоя намекунанд, худро ва атрофиёнро
ба хатар гирифтор мекунанд ва сазовори �азо мебошанд. Худо му�аббат аст. �
�амчунин 	уддус (пок) ва росткор аст, ва 	оида�ои � – �аёт барои инсон
мебошанд. Аммо касоне ки ба 	оида�ои Худо итоат кардан намехо�анд, ба
хатари марговар дучор мешаванд. Дар �икояи Н#� нишон дода шудааст, ки ч$
р#й дод, �ангоме ки одамон аз Худо р# гардонданд ва бад$ кардан гирифтанд.

&УДДУС + яъне “бегуно�”, 
ОДИЛ + яъне “росткор”.

● Дар замони Н�� одамон ч�  гуна буданд?
Дар гирди калима�ои дуруст хат каш.

Фосид (бадахло�)       Ме�рубон

Хуб     Нек     Бадкирдор

● Оят�ои Китоби Му%аддасро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки
�ангоме Худо хеле бадкирдор будани одамонро медид, дар дили Худ
чиро �ис мекард.

● Худо одамонро барои гуно��ояшон ч� гуна )азо додан� шуд? 
Дар р� ба р�и баёнот )авоби +А ё НЕ навис.

Худо он�оро бо бемори�о �азо меди�ад.

Худо т#фони умуми�а�он$ мефиристад.

Худо �амаи парандагон ва �айвонотро нобуд мекунад. 

/2

/3
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А2



+АМАГ4:

● Тан�о як кас ба Худо писанд омад. 

Номи �ро дар ча�орч�ба навис.

Худо ба # муносибати махсус менамуд, зеро # аз �амаи одамони р#и замин фар	 дошт.

● Аз матни Китоби Му%аддас оид ба ин дарс ояти 9�ро хон ва ду маънидод
де�, ки чаро Н�� ба Худо писанд омад.

● +арф�оро )о ба )о гузошта, ном�ои писарони Н��ро тартиб де�.

� М О М С О Т Ё А Ф

● Худо ба Н�� гуфт, ки кишт� созад. Дар расми кунда навис, ки Н��
бояд кадом дарахтро истифода мебурд. 

Худо ба Н#� на	ша ва андозаи ани	и киштиро дод.

● Дар назди аломати тирча�о андоза�ои
киштиро навис 
(“зироъ”, яъне “орин)” – та%рибан 0,5 метр).

● Худо �ама чизро дар р�и замин ч� тавр нобуд кардан� буд?

Ба Худо лозим омад, ки одамонро �азо ди�ад, зеро он�о аз � р# гардонда, бадкирдор шуда буданд. 

Н�� на)от ёфт, чунки ба Худо бовар мекард. 

Н#� �е� го� на т#фонро дида буд, на боронро, ва, э�тимол аз ба�р дур зиндаг$ мекард. Аммо #
дар хушк$ киштии калон месохт, зеро Худо ба # чунин фармуда буд. Аз сабаби гуно��ои
одамон ба Худо лозим омад, ки �ама чизро дар р#и замин нобуд кунад, зеро � пок ва одил аст.
Аммо � �амчунин д#стдор аст. Аз �амин сабаб � ба Н#� гуфт, ки кишт$ созад, то ки # ва а�ли
оилааш на�от ёфта тавонанд. Н#� ба Худо бовар мекард. Мо �ама барои гуно��оямон сазовори
�азо мебошем, аммо Худо тайёр аст моро на�от ди�ад, агар мо барои гуно�оямон бахшиш
пурсем ва Худованд Исои Масе�ро ба дил�оямон даъват намоем.

2.

1.

/2
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Му%аддас A2

ДАРСИ 2�юм: Н�� ва т�фон
Итоаткории Н�� ва саршавии т�фон Ояти тилло�:

�аст	 7: 5

�аст	 
7: 1�20�ро хон

Падару модарат му�аббаташонро ба ту ч$ тавр зо�ир менамоянд? Э�тимол он�о дар
�а		и ту =амхор$ мекунанд, туро мех#ронанд, дуруст рафтор намуданро ёд меди�анд.
Аммо =айр аз ин, го�о �ангоме ки рафтори нодуруст мекун$, ба ту ого�$ ё �азо меди�анд.
Барои ба он�о нишон додани он ки ту он�оро д#ст медор$, ту бояд ба падару модарат
итоаткор бош$. Н#� ба Худо му�аббати худро ба воситаи итоаткор$ нишон дод. � айнан
�амон тавр амал намуд, ки Худо ба # гуфта буд.

● Ояти тиллоиро навис.

● Хат кашида савол�оро бо )авоб�о�ра%ам�ои дуруст пайваст намо.
(Агар мумкин бошад, 	алам�ои рангаро истифода бар.)

Дар кишт$ чанд зан буд?

Чанд шабонар#з борон борид?

Дар кишт$ чанд дар буд? 
(�аст$ 6:16)

Н#� чанд писар дошт?

�амаг$ чанд кас ба кишт$ даромаданд?

● +ангоме ки дар замин т�фон сар шуд, Н�� чандсола буд?

100   600   200   120   500
Ра%амро дар ча�орч�ба навис.

● Аз он ва%те ки Худо ба Н�� гуфт, ки ба кишт� дарояд, то саршавии
т�фон ч� %адар ва%т гузашт?

1 40

3
4

8
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● Дар кадом мо� сар шудани т�фонро навис
ва дар гирди р�зи сар шудани он хат каш.

● Об �ангоми т�фон чанд зироъ (орин)) аз
к���о баланд шуд?

● Hавоб�ои дурустро навис, ва баъд он�оро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.
Hавоб�о дар самт�ои гуногуни муаммо пин�он карда шудаанд.

1. К$ ба Худо итоаткор буд?   __ __ __

2. Борон чанд р#з борид?   __ __ __   р#з

3. Аз осмон  __ __ __ __ __  борид.

4. Борон  __ __ __ у  шаб меборид.

5. Номи бародари Сом ва Ёфат ч$ буд?   __ __ __

6. Н#� ч$ сохт?   __ __ __ __ __

● +арф�ои бо%имондаро навис, то бидон�, ки чиро 
бояд доимо ба )о овар�.

Н#� ба Худо итоат намуд ва аз �амин сабаб на�от ёфт. Н#� кишт$ сохт ва ба он дохил шуд,
чунон ки Худо ба # гуфт.

Худо туро �ам на�от додан мехо�ад. Чунон ки Худо Н#�ро
даъват намуд, ки ба кишт$ дарояд, то ки аз т#фон на�от ёбад,
туро низ даъват мекунад, ки ба Худованд Исо бовар кун$, то
�аёти абад$ дошта бош$.

● Дар бораи он фикр кун, ки ч� тавр Худо му�аббати Худро
ба ту нишон дод. 

Hавоби худро дар поён навис.

/2
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+АМАГ4:



НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Му%аддас A2

ДАРСИ 3�юм: Н�� ва т�фон
Касоне ки дар кишт	 на#от ёфтанд Ояти тилло�:

Забур 144: 20

�аст	  
8: 1 � 22�ро хон

Оё ту ягон ва	т шабона тарсида аз хоб хеста$? Шояд ту аз он шод буд$, ки ягон каси
д#стдор ва =амхор дар наздат буд. Одам ба му�аббат ва �имоят э�тиё� дорад. Китоби
Му	аддас ба мо мег#яд, ки Худо дар �а		и касоне ки ба � бовар$ мекунанд, =амхор$
менамояд. Ва албатта, � дар �а		и Н#� �ангоми т#фон =амхор$ намуд.

● Баъд аз ч� об фур� нишаст? Расми мувофи%ро ранг кун.

● +арф�оро пурра кун, ва мефа�м�, ки баъди 150 р�з, �ангоме ки об аз р�и замин
фаромад, ч� р�й дод.

● Матнро аз Китоби Му%аддас истифода бурда, кроссвордро пур кун.

АЗ ЧАП БА РОСТ

4. К#�е ки кишт$ бар он
истод.

5. Парандаи дуюм ................
дарахти зайтунро овард.

АЗ БОЛО БА ПОЁН

1. Н#� чанд р#з интизор шуд, пеш
аз он ки каб#тарро бори дуюм
сар ди�ад?

2. Парандаи дуюм, ки Н#� онро
сар дод.

3. Парандаи аввалине ки Н#� сар
дод.

/1

/1

/5

Равзан�ои осмон
баста шуданд
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+АМАГ4:

● Калима�ои партофташударо аз ояти 13 навис.

Ва дар соли ________________________,  дар мо�и ______________,

дар р#зи  __________  мо�, оби р#и замин хушк шуд.

● Дар кадом ояти матни Китоби Му%аддас гуфта шудааст, ки оби р�и замин хушк шуд?

● +ангоме ки т�фон ба охир расид, Худо ба Н�� ч� кор карданро фармуд?

● Н�� ч� кард, �ангоме ки � ва а�ли оилааш аз кишт� баромаданд? Баёноти 
дурустро бо аломати (V) ва баёноти нодурустро бо аломати (X) ишора кун.

� барои а�ли оилааш хона сохт.

� барои Худованд 	урбонго� сохт.

� ба �усту�#и х#роквор$ сар кард.

� ба Худованд 	урбонии с#хтан$ овард.

Н#�и росткор аз т#фон, ки �азо барои гуно��ои одамон буд, дар кишт$ на�от ёфт. Мо низ
метавонем ба шарофати Худованд Исо аз �азо барои гуно��оямон на�от ёбем. � дар салиб
�азои одамони гуно�корро ба худ гирифта, ба �ои он�о мурд.

● Ваъдаи Худоро дар ояти 22 хон ва дар зери �ар як расм %исми ояти
ба он мувофи%ро навис.

Худо Н#�ро, ки дар пеши � росткорона мезист, на�от дод. Ояти тиллоиро хон ва аз ёд намо.

Ояти: 

/4
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Му%аддас A2

ДАРСИ 4�ум: Н�� ва т�фон
На#отёфтагон аз кишт	 мебароянд Ояти тилло�:

�аст	  9: 15

�аст	 
9: 7 � 17�ро хон

Ваъда додан ч$ маъно дорад? Одатан �ангоме ки мо гуфта�оямонро и�ро кардан$
мешавем, мо мег#ем, ки “Ман ваъда меди�ам”. Оё ягон кас ба ту ваъдахилоф$ карда буд?
�ангоме ки чунин мешавад, хеле аламангез аст.

Худо �амеша ваъда�ояшро ба �о меоварад.

Дар ин во	еаи Китоби Му	аддас дар бораи ваъдаи Худо ба Н#� ва ба авлодонаш гуфта
мешавад.

● Худо ба Н�� ч� кор карданро фармуд? +А ё НЕ  навис:

Борвар ва афзун шавад.

Барои а�ли оилааш хона созад.

Боз як кишт$ созад.

● +арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва мефа�м�, ки ваъдаи Худо
оид ба он ки O дигар заминро бо т�фон нобуд намекунад, бо кадом калима
ифода ёфтааст (ояти 9).

● Ояти 12�ро хон. Худо бо к� а�д баст? 
Hавоб�оро дар зери расм�о навис.

/3

/1
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● Дар ча�орч�ба бо %алам�ои ранга расми он чиро каш, ки Худо �амчун
ёдрас� дар бораи ваъдаи Худ гузоштааст.

● Ояти тиллоиро навис.

● А�д бояд то ба кай давом мекард (ояти 12)? 
Дар гирди )авоби дуруст хат каш.

То марги Н��.         То абад.        Якчанд сол.

● Дар МУАММО дар гирди ин калима�о
хат каш ва он�оро ранг кун. Он�о дар
самт�ои гуногуни муаммо пин�он
карда шудаанд.

Баъд �арф�ои бо%имондаро навишта
гир, ва мефа�м�, ки Худо �амеша ч�
мекунад.

А�Д   РАНГИНКАМОН   АБР

АБАД   Т�ФОН   ЗАМИН

�АМЕША   �ОН   Н��

__  __  __  __   / __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __ 

__ __ __ __   / __ __ __ __ __ __ __

Худо ваъда дод, ки � дигар �е� го� �а�онро бо т#фон нобуд намекунад, аммо
гуно�коронро �азо дода, аз Худ дур мекунад. Ба касоне ки бо Худо будан
мехо�анд, ва ба Исои Масе� бовар мекунанд, Худо ваъда меди�ад, ки аз гуно�
на�от меди�ад ва абадан назди Худ ба Ша�ри Осмон$ мегирад.

/2

/2

/1
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

+АМАГ4:



ДАРСИ 1�УМ: 
обил ва �обил
Худоро парастиш кардан Ояти тилло�:

Ибриён 11: 4

�аст� 
4:  1�16�ро хон

Китоби �аст
 бо во�еа�ои офариниш сар мешавад. Худо �ама чизи атрофро
офарид, ва �ама чиз “хеле хуб” буд. Аммо Одам ва �авво гуно� карданд, ва Худо
офарида�ои Худро �азо дод. Имр"з мо дар бораи куштори якум мефа�мем. Ин
дар �аёти Одам ва �авво ла�заи да�шатовар буд. Ба Худо беитоат
 кардани
он�о боиси он шуд, ки писари калонии он�о 'обил бародараш �обилро кушт.

Хониши иловаг�: •  Матто 23: 34 ва 35    • 1 Ю�анно 3: 11 ва 12
• Я�удо 11

● KPOCCBOPД

Дар назари аввал шояд беадолатона метобад, ки т"�фаи �обил назар ба т"�фаи
'обил ба Худо бештар маъ�ул шуд. �ар яки он�о чизеро овард, ки барои он
ме�нат карда буд! Аммо агар бо ди��ат ниго� кунем, вазъиятро бе�тар
фа�мида метавонем.

● 1 Ю�анно 3:11 ва 12�ро хон. Мувофи�и ин оят�о, 
обил аз к� буд?

Аз чап ба рост
2. Худованд бар 'обил

................ гузошт.
5. Ва�те ки Худо аз

'обил пурсид, ки
�обил ку�ост, 'обил
гуфт, ки " ....................
бародараш нест.

7. Худо ба 'обил гуфт,
ки ........ бародараш аз
замин с"и - фарёд
мезанад.

Аз боло ба поён
1. Писари калонии Одам ва

�авво.
3. Писари хурдии Одам ва

�авво.
4. 'обил дар замини Н"д, ба

тарафи шар�ии ......  сокин
шуд.

6. Худо ба 'обил гуфт, ки
............. дар сари остона аст.

1

3

7

6

5
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А2



�АМАГ':

● Мувофи�и 1 Ю�анно 3:12, чаро 
обил �обилро кушт?

Аз афташ, 'обил ба �обил �асад мебурд. Мо набояд монанди 'обил бошем.

● Мувофи�и 1 Ю�анно 3:11, мо бояд ба одамон ч� гуна муносибат намоем?

�аст� 3:17�19�ро хон.  Барои гуно�и Одам Худо бо замин  ч� кард?

Мувофи�и суханони Худо, акнун дар замин бояд ч� мер4ид?

Кадом калима�о дар �аст� 3:19 оиди он мег4янд, ки одамон акнун
бояд бисёр кор кунанд, то ки аз замин �осил ба даст оваранд?

'обил бисёр кор мекард, ва шояд т"�фаи " назар ба т"�фаи �обил бе�тар метофт, аммо ин
на он чизе буд, ки Худо мехост.

● Ояти тиллоиро хон.  
�обил бо ч� ба Худо писанд омад?

�обил ба Худо бовар мекард ва ба гуфта�ои - итоат менамуд, аз �амин сабаб т"�фае ки "
овард, аз т"�фаи 'обил бе�тар буд. �обил бо он чи Худо аз вай мехост, назди - омад – бо
�урбон
 дар шакли �айвон, ки хуни он бояд барои гуно�и вай рехта мешуд. Агар мо хо�ем,
ки Худо моро �абул кунад, мо бояд назди - бо ро�е биёем, ки Худи - му�аррар намудааст –
ба воситаи бовар
 ба Худованд Исои Масе�, ки Худро барои мо �урбон намуд. 

Дар ояти 7 Худо 'обилро ого� намуд, ки боэ�тиёт бошад. Аммо 'обил г"ш надод. Ин боиси
боз як гуно� гардид!

● Калима�ои партофташударо навис.

'обил хеле 

'обил  �обилро 

'обил ба Худо дур"; гуфт, то  худро пин�он кунад

Худо  'обилро 

'обил мехост бо шарт�ои худ ба Худо писанд ояд. Бисёр касон �амин тавр мекунанд. Он�о
ба Худо мег"янд: “Ба кор�ои хуби ман нигар”, ё “Охир, ман �е� го� ягон кори �а�и�атан бад
накардаам”. Он�о гумон мекунанд, ки Худо бояд он�оро ба Осмон �абул намояд. Аммо касе
нест, ки ба �адри коф
 хуб бошад. Мо �ама гуно�корем. Ба �амаи мо бо хуни Исои Масе� пок
шудан лозим аст. 

/4
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Писарон Духтарон

Писарон Духтарон

Писарон Духтарон

�АН<Х

�ан"х баъди Одам насли �афтум буд. - аз авлоди Шет буд, ки писари сеюми Одам ва �авво
буд. �ан"х аввалин пай;амбар буд (Номаи Я�удо 14 ва 15). - суханони Худоро ба одамон
мерасонд. - он�оро ого� мекард, ки Худо �амаи бадкирдоронро довар
 мекунад.

Хониши иловаг�: •   Забур 85: 11�13   •   Лу�о 17: 26 ва 27   •  Я�удо 14 ва 15

ША>АРА (АСЛУ НАСАБ)

● Ном�ои партофташударо навис. 
Якумаш аллакай навишта шудааст.

● �ан4х ба Н4� к� буд?  

Писари �ан"х, Матушола�, аз �амаи одамоне ки дар Китоби Му�аддас зикр шудаанд,
зиёдтар зиндаг
 кардааст.

● Матушола� дар чандсолаг� вафот кардааст?

Аммо �ан"х намурд. - яке аз ду шахс буд, ки маргро надида, ин �а�онро зинда тарк
кардаанд. Пай;амбар Илёс шахси дуюм буд. 4 Подшо�он 2:11Bро хон.

● �ангоме ки �аёти �ан4х дар замин ба охир расид, бо 4 ч� р4й дод?

Дар ояти тилло
 мо мехонем, ки �ан"х бо �обил як умумият дошт. 

● Ин ч� буд?     

● �ан4х аз Худо ч� гуна ша�одат гирифт?

“Бе имон (бовар�) ба назари Худо писанд омадан мумкин нест”  (Ибриён 11: 6).

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A2

ДАРСИ 2�ЮМ: �ан4х ва Н4�
Пеши Худо ро� рафтан Ояти тилло�:

Ибриён 11: 5

�аст� 5: 21�32
ва  6: 1�15�ро хон

/1
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�АМАГ': 

Дар бораи �ан"х ва Н"� навишта шудааст, ки он�о “пеши Худо ро� мерафтанд”. 
Чунин суханон дар Китоби Му�аддас фа�ат дар �а��и ин ду шахс гуфта шудаанд.

● Навис, ки Н4� ч� гуна шахс буд. Ба боби 6 нигар.

Н"� аз дигар одамон фар� дошт. Аммо Худо �ар як шахсро шахсан мешиносад. Го�о мо
мехо�ем, ки Худо кор�ои мекардаамонро набинад, ё гап�ои мегуфтаамонро нашунавад. Аммо
- �ар як фикр ва �ар як хо�иши моро медонад – �ама чизро! Дар атрофи Н"� фа�ат гуно� ва
нопок
 буд. Аммо " аз �амаи одамон фар� дошт – " дигар буд!

● Худо дар замони Н4� дар р4и замин чиро дид?

● Ва Худо чиро �ис мекард?

● Худо ч� кор кардан� шуд?

�ангоме ки Худо �озир ба замин менигарад, чиро мебинад? - �амон чиро мебинад, ки дар
замони Н"� медид, ва дили - ;амгин мешавад. - ба �аёти ту нигариста, чиро мебинад? Оё ту
аз дигарон бо он фар� мекун
, ки дигар �аст
, чунки ба Худо бовар
 дор
? Оё мехо�
, чун
�ан"х ва Н"�, пеши Худо ро� рав
? Пас бигузор Забур 85:11 дуои ту гардад.

● 
исми якуми Забур 85:11�ро дар ро�е ки дар расм тасвир ёфтааст, навис.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A2

ДАРСИ 3�ЮМ: Н4� ва т4фон
Кор барои Худо Ояти тилло�:

Ибриён 11: 7

�аст� 6: 14�22;
боби  7  ва  

8: 13�14�ро хон

Худо барои на�от додани Н"� ва а�ли оилаи " на�шаи махсус дошт. - ба Н"� дар хусуси
сохтани кишт
 дастур�ои муфассал дод.

Хониши иловаг�: •  Матто 24: 37�39 •  1 Петрус 3: 17�22
•  2 Петрус 2: 4 ва 5 •  2 Петрус 3: 3�9

● Н4� бояд киштиро аз ч4би кадом дарахт месохт?

Н4� бояд ба кишт� аз дарун ва берун ч� мемолид?

Ин амал киштиро обногузар намуд.

● Андозаи кишт� ч� �адар буд?
Андоза�оро дар назди тирча�о навис.

Ин андоза�о ба андоза�ои киштии 
�озиразамони у�ёнус
 мувофи�ат мекунанд. 

Дарозии он аз дарозии майдони футбол бештар буд!

● Дар кишт� чанд �абат (ошёна) буд?

Худо �амчунин ба Н"� фа�монд, ки киро, кадом �айвонот, паранда�о, хазанда�о ва кадом
х"роквориро ба кишт
 гирад. Н"� �амаашро айнан �амон тавре ки Худо ба " гуфта буд, ба
�о овард.

● Оятеро аз матни Китоби Му�аддас навишта гир, ки дар он гуфта шудааст, ки Н4� ба
гуфта�ои Худо итоат намуд.
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�АМАГ':

Н"� киштиро месохт ва ба одамон мавъиза (наси�ат) мекард (2 Петрус 2:5). Аммо �е� кас,
;айр аз оилаи худи ", ба гуфта�ои Н"� бовар накард. �ама одамон гуно� карданро давом
медоданд.

● Дар боби 7 бисёр ра�ам�о зикр мешаванд. Навис, ки ин ра�ам�о дар кадом оят�о
пайдо мешаванд. Он�о ба ми�дори ч� ишора мекунанд?

● К� дари киштиро баст?

Дар кишт� ч� �адар одамон наNот ёфтанд?

(Дар ин бора дар матни Китоби Му�аддас оид ба ин дарс ва дар 1 Петрус 3: 20 хон)

Н4� дар кишт� ч� �адар ва�т гузаронд? 

(Ба матн�ои Китоби Му�аддас оид ба ин дарс нигар)

● Ояти тиллоиро хон. Дар поён навис, ки Н4� бо �обил ва �ан4х ч� умумият дошт?

Н"� ба Худо бовар кард ва ба суханони - итоат намуд, бинобар ин " ва а�ли оилааш на�от
ёфтанд. �амаи одамони бо�имонда Худоро рад карданд. Бинобар ин он�оро Худо барои
гуно��ояшон �азо дод. Агар мо на�от ёфтан хо�ем, мо бояд ба Худованд Исои Масе� бовар
кунем (Аъмол 16: 31).

● Об аз кадом ду сарчашма омад?

Тамоми замин бо оби т"фон пур шуда буд (ояти 19).

● Об аз н4ги к4�и баландтарин ч� �адар болотар баромад?

Кишт
 бо бори гаронба�о дар р"и об шино мекард. 
Худо дар �а��и касоне ки ба - бовар
 мекунанд, ;амхор
 менамояд.

Ра�ам�о Оят Ба ч� ишора мекунад ...

7
(3 бор)

600

40

150
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A2

ДАРСИ 4�УМ: Н4� ва а�ли оилаи 4
Худоро парастиш кардан Ояти тилло�:

Эфс,сиён 2: 8

�аст� 8: 1�22
ва  

9: 11�16�ро хон

40 р"з бар замин борон борида, к"��ои баландтаринро низ п"шонд. Аммо Худо Н"�ро ва
�амаи он�оеро, ки дар кишт
 буданд, фаром"ш накард!

Хониши иловаг�: •   Ю�анно 3: 36   •   Ибриён 11: 6

● KPOCCBOPД
Аз чап ба рост
1. Калимае ки маънояш инчунин “шартнома” аст (ба �аст
 9:11 нигар).
4. Аз осмон ..................... меборид.
6. Н"� инро барои �урбон
 овардан сохт.
9. Каб"тар барги ...........................ро овард.
10. Парандаи дуюме ки Н"� онро сар дод.

Аз боло ба поён
2. Худо инро ба замин фиристод, то ки онро 

хушк кунад.
7. Номи к"�е ки кишт
 бар он истод.
3. Парандаи аввалине ки Н"� онро сар дод.
5. Н"� �айвонот ва парандагони ...........ро

ба Худо �урбон
 намуд.
8. Ин аломат дар осмон аз �ониби Худо буд.

● Дар р4зи 17�уми мо�и 7�ум ч� р4й дод?

Дар р4зи 1�уми мо�и 10�ум ч� р4й дод?

Дар р4зи 1�уми мо�и 1�уми соли 601�уми �аёти Н4� ч� р4й дод?

Дар р4зи 27�уми мо�и 2�юми соли 601�уми �аёти Н4� ч� р4й дод? 

Н"� баъди аз кишт
 ба замин фаромаданаш пеш аз �ама �урбонго� сохт, то ки ба Худованд
�урбон
 оварад. Ин нишонаи шукргузор
 ва парастиши Худо буд. Худо Н"� ва а�ли оилаи
"ро аз �азое ки тамоми �а�они гуно�кор ба он гирифтор шуд, на�от дод.

● Худо �урбониеро, ки Н4� овард, дид. < чиро ваъда дод, ки дигар �еN го� 
намекунад?

/6
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

�АМАГ': 

● Он чиро, ки мувофи�и суханони Худо, �еN го� хотима нахо�ад ёфт, номбар кун? 

ва

ва

ва

ва

Худо �амеша ба ваъда�ояш вафо мекунад. Худо дар Сухани Худ, Китоби Му�аддас,
барои мо низ бисёр ваъда�о додааст. 

● Ю�анно 3:36�ро хон. Дар ин оят Худованд Исо чиро ваъда меди�ад?

1. �ар к
 ба Писар имон оварад...

2. �ар к
 ба Писар имон наоварад...

● Худо �амчунин ба Н4� ва �амаи насл�ои минбаъда ваъда дод, ки бори дигар
Nа�онро бо т4фон нобуд намекунад. Рангинкамон рамз ё нишонаи ч� буд?

Тан�о як ро� буд, ки Н"� ва оилааш ба воситаи он аз т"фон
на�от ёфта метавонистанд. Худо ин ро�ро ба на�ша
гирифт ва амал
 намуд. - �амчунин тан�о як ро�ро
пешбин
 намуд, ки ба воситаи он мо метавонем аз
доварии оянда барои гуно��о на�от ёбем.

Исо гуфтааст: 
“Ман роҳ ҳастам” (Юҳанно 14: 6).
“Дар ҳеҷ каси дигар наҷот нест”(Аъмол 4:11).

● Ояти тиллоиро хон ва ду калимаи партофташударо навис.

“Зеро ки шумо бо 

ба воситаи на�от ёфтаед”.

На�оте ки Худо ба мо пешни�од мекунад, дар ваъда�ои Худо ва файзи Худо асос
ёфтааст. Мо сазовори он нестем ва онро бо кор�ои нек ба даст оварда наметавонем.
Ин т"�фаи Худо ба воситаи имон (бовар
) аст. ИМОН – калимаи калидии �ар чор
дарс аст. Он дар �амаи чор ояти тилло
 вомех"рад. 

Оё ту, монанди Н4�, бо Худо �адамгузор �аст�, ва оё бо итоаткории худ дар амал
нишон меди��, ки ба Худо бовар мекун�?

/1
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Петрус 1 



Ба Худованд Исо ёрдамчиёни хуб
даркор буданд.

Боре � ду нафар бародарони
мо�игирро дид. Номи яке аз он�о
Петрус, ва номи дигаре Андриёс буд.

Ном�ои ду нафар мо�игиронро

навис.

П _ _ _ _ _

ва
A _ _ _ _ _ _

Худованд Исо он�оро даъват намуд, ки аз пайи � раванд. Он�о дар�ол
т%р�ои худро монда, аз пайи Худованд Исо рафтанд.  &озир � мехо�ад, ки
писарон ва духтарон �ам аз пайи � раванд. Аз пайи Исо рафтан – кардани
он кор�оест, ки Худованд Исо фармудааст.

Оё ту тайёр �аст' ба � итоат намо'? /10

�икояи 1�ум: Исо Петрусро даъват мекунад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Петрус аз пайи Худованд рафт.

Сурати мо�ича�оро дар об каш ва расми
“Исо ва мо�игирон”�ро ранг кун

Матто 
4:18�22�ро хон

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А3



Боре Исо дар (аи(и Петрус
нишаста, ба одамон дар бораи
Худо гап мезад. &ангоме ки � ба
охир расонд, ба Петрус гуфт, ки
аз со�ил дуртар рафта, т%р
партояд. 

Петрус он тавре кард, ки Исо
гуфт, ва он (адар мо�' сайд
намуд, ки т%р (ариб медарид. 

Петрус мефа�мид, ки фа(ат Худо
метавонист чунин м%ъ*изаро ба
амал оварад! Акнун % бовар'
дошт, ки Исо – Шахсияти махсус
аст, � Худо аст. Дар �узури Худо
Петрус гуно�кор будани худро
�ис мекард. 

Номи Шахсияти махсусро навис __ __ __ 

К! �ис мекард, ки гуно�кор аст? __ __ __ __ __ __

Он го� Петрус дар назди Исо ба зону истод.
Калима�оро ранг кун ва ин оятро аз Китоби Му%аддас аз ёд намо.

ХХудовандо! ... ман
шахси гуно�кор

�астам
Лу%о 5: 8

Оё ту мефа�м', ки гуно�кор �аст'?

Оё ту аз Исо бахшиш пурсида'?   

Дарси Китоби Му%аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

/10

�икояи 2�юм: Исо ба Петрус ёр! меди�ад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Петрус гуноҳкор будани худро фаҳмид. Лу�о 

5: 1�11�ро хон

A3

Бодбонро тасвир намо ва расмро ранг кун.



Дарси Китоби Му%аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A3

/10

�икояи 3�юм: Исо тундбодро ором мекунад
Ин �икоя дар бораи тавоноии Худованд Исо аст. Матто 

8: 23�27�ро хон

Боре Худованд Исо ва шогирдони
�  бо (аи( дар ба�ри 0алил шино
мекарданд.

Ного� тундбоде бархест! Шамол
чунон сахт буд, ки мав*�о ба (аи(
зада медаромаданд. Худованд Исо
бошад ба хоби сахт рафта буд! 

Шогирдон чунон тарсиданд, ки зуд
�ро бедор кардан' шуданд. Он�о
фарёд намуданд: “Худовандо!
Моро на*от де�, ки �алок
мешавем!”

Худованд Исо ба он�о гуфт, ки
натарсанд. � инчунин гуфт, ки
он�о сустбовар �астанд. Шогирдон
бояд бовар' медоштанд, ки бо Исо
он�о дар бехатар' мебошанд. 

Исо дар кишт' бархост ва бо овози баланд гуфт:

Хом4ш шав,
ором бош!

Шамол бас кард, ва мав*�о ором шуданд.

Дар %аи% �амро�и Исо ки�о буданд? Ш __ __ __ __ __ __ __и  �.

Биё, имр%з ба Худо барои тавоноии Писари �, Худованд Исо, ташаккур мег%ем.

Расми %аи% ва мав7�ои калонро каш.



Боре шабона, �ангоме  ки шогирдон дар ба�ри 0алил бо (аи( шино мекарданд,
тундбод сар шуд!

Ба�р ч! ном дошт? Б __ __ __ __    0 __ __ __ __ 

Ин дафъа Худованд Исо �амро�и он�о дар
(аи( набуд. � барои дуо гуфтан ба к%�
баромада буд. 

Ного� дар нисфи шаб шогирдон касеро
диданд. Он�о гумон карданд, ки ин
шаба� (р%�) аст, ва хеле тарсиданд!
Аммо ин Худованд Исо буд! � ба мадади
он�о мерафт. � бар р%и об (адам зада
мерафт. 

Бо и*озати Исо Петрус аз (аи( баромад
ва бар р%и об (адам зада, ба пешвози �
равона шуд. Ного� Петрус аз мав*�ои
калон тарсида, 4ар( шудан гирифт.

Суханонеро, ки Петрус ба Исо
муро7иат карда, фарёд зад, ранг кун. 

ХХудовандо! Маро
халос кун!

Матто 14:30

Худованд Исо дар�ол Петрусро дошта гирифт ва на*от дод.
Худованд Исо касонеро, ки ба � бовар мекунанд ва аз �
бахшидани гуно��ояшонро хо�иш мекунанд, на*от меди�ад.  /10

�икояи 4�ум: Исо Петрусро на7от меди�ад
Ин �икоя дар бораи дуои кӯтоҳи Петрус аст. Матто

14: 22�33�ро хон

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



�ИКОЯИ 1�УМ: Исо Петрусро

даъват мекунад Ояти тилло�:

Матто 4: 19

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Матто 
4: 18�22�ро хон

Оё ту д�сти бе�тарин дор�? Исо медонист, ки ба � мададгорони хуб даркор
мешаванд, ки �амеша дар назди � буда, д�стони � мешаванд. Боре, �ангоме
ки Исо аз назди ба�ри �алил мегузашт, � ду мо�игирро дид. Он�о
Шимъ�ни Петрус ва Андриёс ном доштанд. Он�о бародарон буданд.

● Номи ин ду мо�игир ч� буд?

Ш __ __ __ __ __ __   П __ __ __ __ __   ва  A __ __ __ __ __ __.

Мо�игирон дар ба�р т�р партофта, мо�� сайд кардан� буданд. Исо дид, ки
он�о 'айратмандона кор мекарданд. Исо медонист, ки он�о мададгорони
хуби � мешаванд.

� мо�игиронро даъват намуд, ки аз пайи � раванд. Исо мехост ба он�о
вазифаи махсуси шав(овар ди�ад – ёдрамчиён ва шогирдони � будан.

� гуфт: “Аз пайи Ман биёед, ва Ман шуморо сайёди одамон мекунам”.

● Исо ба мо�игирон ч� гуфт? �арф�ои партофташударо навис.

Аз п_ _ _   Ман  б_ _ _ _ , 

ва Ман  ш_ _ _ _ _    с_ _ _ _ _

о_ _ _ _ _    м_ _ _ _ _ _.

/4

/6

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А3



�АМАГ#:

Шимъ�ни Петрус ва Андриёс Худованд Исоро пештар дида буданд ва медонистанд, ки � ч�
гуна Шахсияти му�им аст. -ангоме ки � он�оро даъват намуд, �ар ду мо�игир т�р�ои худро
монда, аз пайи Исо равона шуданд.

● Дар гирди он чизе ки Шимъ*ни Петрус ва Андриёс дар лаби ба�р монда рафтанд, хат каш.

Ин ду кас аввалин шогирдони Исо шуданд. Он�о тайёр буданд ба �ар /ое ки � равад,
�амро�аш раванд, ва �амаи он чиро, ки � фармояд, барои � ба /о оваранд. Дар он р�з � боз
ду мо�игирро даъват намуд. Ном�ои он�о Яъ(уб ва Ю�анно буд. Он�о дар�ол ба Худованд
Исо г�ш дода, (аи(ро ва падари худро монда, аз пайи � рафтанд. 

Худованд Исо �амаг� дувозда� касро интихоб намуд, ки бояд мададгорони махсус ва
д�стони � мешуданд.

● Исо барои Худ чанд шиогирдро интихоб намуд? Дар гирди 3авоби дуруст хат каш.

4     5     10     12
● Дар ин супориш тан�о ду 3умлаи дуруст �астанд. Он�оро бо аломати (V)

ишора  намо.

Исо Яъ(уб ва Ю�анноро даъват намуд, ки аз пайи � раванд.

Яъ(уб ва Ю�анно гуфтанд, ки баъдтар аз пайи � мераванд.

Яъ(уб ва Ю�анно (аи( ва падарашонро монда, аз пайи Исо рафтанд.

Яъ(уб ва Ю�анно шогирдони Исо будан намехостанд.

Худованд Исо �оло �ам мехо�ад, ки писарон ва духтарон
шогирдони вафодори � шаванд. 

Оё ту шогирди Худованд Исо �аст�?

Шогирди Худованд Исо будан 9 пайрави � будан ва ба /о
овардани �амаи гуфта�ои � мебошад.

Ро�и ман
Ро�и Худо

/3

/3

/4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му=аддас A3

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Исо ба Петрус ёр� мерасонад
Ояти тилло�:

Воиз 7:20

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Лу�о 
5: 1�11�ро хон

Дар мактаб �ама чизро дар�ол намефа�манд! Бо Шимъ�ни Петрус �ам �амин тавр буд. 

� боз ба мо�игир� рафта буд ва акнун т�рашро мешуст. Худованд Исо �ам дар со�или
ба�ри �алил буд ва одамонро таълим медод. Дар гирди � бисёр одамон /амъ омада,
таълимоти �ро г�ш мекарданд. Мардум аз �ар тараф фишор меоварданд, ва Худованд Исо
аз Шимъ�ни Петрус хо�иш карда, ба (аи(и вай нишаст ва аз он /о ба одамон таълим дод.
Акнун �ама Худованд Исоро бе�тар дида ва шунида метавонистанд.

● Суханонро ба ча�орч*ба навис. (Яктояш аллакай пур карда шудааст).

(аи(    одамон    Исо    ба�ри �алил     мо�игирон

-ангоме ки Исо таълим додани одамонро ба охир расонд, ба Шимъ�ни Петрус гуфт: “Ба
чу(уроб бирон, ва т�р�ои худро барои сайд андоз”. Шимъ�ни Петрус фа�монд, ки он�о
тамоми шаб кор карданд ва �е/ чиз сайд накарданд. Он�о хеле хаста шуда буданд ва
табъашон хира буд. Аммо Шимъ�ни Петрус �амеша тайёр буд суханони Худованд Исоро
ба /о оварад. Бинобар ин он�о аз со�ил дур шуда,
т�р�оро андохтанд.

Мо�игирон пештар �е/ го� чунин сайдро надида
буданд! Он�о он (адар бисёр мо�� сайд карданд,
ки т�р�о (ариб медариданд! Он го� он�о ба
рафи(они худ ишора карданд, ки бо (аи(и дигар
назди он�о омада, ба он�о ёр� расонанд. -ар ду
(аи( аз мо�� пур шуд!

м _ _ _ _ _ _ _ _ 

б _ _ _ _   � _ _ _ _

о _ _ _ _ _

И _ _

=аи=
/4

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



�АМАГ#: 

● �ангоме ки Шимъ*ни Петрус ба Худованд Исо итоат намуд, ч� р*й дод?
Др зери 3авоби дуруст хат каш.

� чизе сайд накард.

Т�р�ои � пури мо�� шуданд.

� фа(ат андаке мо�� сайд намуд.

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва мефа�м�, ки он чизи �айратоваре ки
Худованд Исо ба амал меовард, ч� номида мешавад.

Шимъ�ни Петрус аз он чи дид, чунон �айрон шуд, ки дар назди Исо ба зону афтод. Акнун �
фа�мид, ки Худованд Исо то ч� андоза бузург аст, ва худи Петрус то ч� андоза шахси
гуно�кор аст. Петрус ягон бор мисли Худованд Исо шахсияти бузургро надида буд!

● К� ин м*ъ3изаро ба амал овард? �арф�ои партофташударо навис ва он�оро ранг кун.

Х_д_в_нд  И_о
Шимъ�ни Петрус ба таври (атъ� (арор дод, ки мо�игириро тарк кунад ва шогирди Худованд
Исо шавад. -амин тари(, Шимъ�ни Петрус, Яъ(уб ва Ю�анно (аи(�ояшонро ба со�ил
бароварда, �ама чизро монданд ва аз пайи Исо рафтанд.

● �арф�ои партофташудаи калима�оро навис.

Шимъ�ни Петрус, Яъ(уб ва Ю __ __ __ __ __   аз ин м�ъ/иза хеле �айрон

шуданд! Он�о ( __ __ __ __ __ __  худро ба со�ил бароварда, �ама чизро

монданд ва аз пайи И__ __    р__ __ __ __ __ __.

Худованд Исо мехо�ад, ки мо �ам �ро пайрав� намоем ва дар хона, дар мактаб
ва �ангоми бози�о ба � итоаткор бошем.

/3

/4

/5

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му=аддас A3

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Исо тундбодро ором мекунад
Ояти тилло�:

Матто 8 : 27

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Матто 
8: 23�27�ро хон

Боре Худованд Исо �амро�и шогирдонаш бо
(аи( аз ба�ри �алил мегузашт.

Баъзе шогирдон ин ба�рро хуб медонистанд,
зеро бисёр ва(т дар он /о мо�� сайд
менамуданд.

Ного� тундбод бархест! Шамол чунон сахт
буд, ки мав/�о ба (аи( зада медаромаданд ва
он аз об пур мешуд. 

Шогирдон хеле тарсиданд, агарчи
мо�игирони бота/риба буданд.

● Ба савол�о 3авоб де� ва 3авоб�оро дар Кроссворд навис.

1. -амро�и Исо ки�о буданд?

2. Шогирдон �амро�и Исо ба ч� нишастанд?

3. -ангоми тундбод (аи( аз ч� пур мешуд?

4. Шогирдон �ангоми тундбод чиро �ис 
мекарданд?

Пас аз р�зи душвор Исо дар (аи( хобида буд. Шогирдон чунон тарсида буданд, ки �ро
бедор кардан гирифтанд. 

Он�о фарёд заданд: “Худовандо, моро на/от де�, ки �алок мешавем!”

● Исо �ангоми тундбод ч� кор мекард? Дар зери 3авоби дуруст хат каш.

Х*рок мех*рд.         Хобида буд.      Hаи=ро идора мекард.

/2

/8
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



�АМАГ#:

● �арф�ои партофташудаи
калима�оро навис, ва он
чиро, ки шогирдон фарёд
зада ба Худованд Исо
мегуфтанд, пурра кун.

Худованд Исо ба он�о гуфт, ки натарсанд. � инчунин гуфт, ки имони (боварии) он�о суст
аст. Шогирдон бояд бовар мекарданд, ки бо Исо он�о дар бехатар� мебошанд.

● Шогирдон аз кадом 3и�ат суст буданд? Дар зери 3авоби дуруст хат каш.

Имон     Хушбахт�     Далер�

Худованд Исо ба шамол ва мав/�о муро/иат намуд. � дар (аи( рост истода, фармуд: “Хом�ш
шав, ором бош”. Шамол вазиданро бас кард, ва мав/�о ором шуданд.

● Суханонеро, ки Исо бо он�о шамол ва мав3�оро ором намуд, ранг кун ва аз ёд намо.

“Хом*ш шав,
ором бош”

Ин боз як м�ъ/изаи олидара/а буд! Одамон �айрон шуда мегуфтанд:

● �арф�ои партофташудаи ояти 
тиллоиро навис.

Биё, худи имр�з Худоро барои тавоноии Писари �, Худованд Исо, шукр мег�ем.

Худовандо!  М __ __ __   

н __ __ __ __  д__ __, ки  

� __ __ __ __  м__ __ __ __ __ __!

/3

/2

/3

Ин кист, ки  б_ _ _о  ва  б_ _ _

низ ба � и_ _ _ _  мекунанд?

/2



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му=аддас A3

�ИКОЯИ 4�УМ: Исо Петрусро на3от меди�ад
Ояти тилло�:
Матто 14: 33

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Матто 

14: 22�33�ро хон

Оё ту ягон ва(т шабона �ангоми
тундбод дар ба�р бо (аи(и хурд шино
карда�? Агар чунин бошад, пас
мефа�м�, ки шогирдон шабона
�ангоми тундбод дар ба�ри �алил ч�
тавр тарсида буданд.

● Номи ба�рро дар бодбони =аи=
навис.

Ин дафъа Худованд Исо бо шогирдон дар (аи( набуд. � дар болои к�� ба Падари Худ дуо
мегуфт. Пас аз он ки Исо бо одамон ва(ти бисёреро гузаронд, � мехост тан�о бошад.

● Чаро Худованд Исо ба к*� рафт? Kой�ои холиро пур кун.

Барои д __ __   г__ __ __ __ __  ба Худо,  П __ __ __ __ __  Худ.

А�воли шогирдон дар ба�ри пурталотум торафт
душвортар мешуд. Ного� дар торик� он�о чизеро
диданд, ки ба шаба� (р��) монанд буд! Шогирдон
боз бештар тарсиданд.

Аммо ин шаба� набуд! Ин Худованд Исо буд, ки ба
мадади он�о меомад. � бар р�и об (адам мезад!

Аммо то даме ки  Исо бо он�о гап назад, шогирдон
намедонистанд, ки ин Исо буд.

● Исо бар р*и ч� =адам мезад? 
Дар зери 3авоби дуруст хат каш.

об       рег    алаф

Ба�ри K __ __ __ __

/2

/4

/2

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



● Kавоб�ои савол�ои зеринро дар КРОССВОРД навис.

1. Шогирдон Исоро к� гумон карданд?

2. Шогирдон “шаба�”9ро дида, чиро 
�ис карданд?

3. Исо бар р�и ч� (адам мезад?

4. Исо ба шогирдон пеш аз �ама ч� гуфт? (ду калима)

Исо ба он�о гуфт: “Ором бошед; ин Манам, натарсед”.
Он го� Петрус аз Исо и/озат хост, ки бар р�и об ба
пешвози � равад. Исо и/озат дод ва Петрус бар р�и об
(адам зада, с�и Исо равона шуд!

Аммо баъд � ба мав/�ои калон нигариста, тарсид ва 'ар(
шудан гирифт. 

● Суханонеро, ки Петрус фарёдзанон гуфт, ранг кун.

ХХудовандо! Маро
на3от де�.

Худованд Исо дасти Худро дароз карда, Петрусро на/от дод. -ангоме ки он�о

ба (аи( наздик шуданд, тундбод ором шуд. Шогирдон бори дигар бовар� �осил

намуданд, ки Худованд Исо то ч� андоза бузург аст. “Ту дар �а(и(ат Писари

Худо �аст�”, – гуфтанд он�о. 

Мо низ бояд фа�мем, ки Худованд Исо Писари Худо аст, ки барои на/от
додани мо омад. � Петрусро, ки 'ар( мешуд, на/от дод. Ту �ам агар ба
Худованд Исо бовар кун� ва тамоми �аётатро ба ихтиёр� � супор�, аз
гуно��оят на/от меёб�.

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

�АМАГ#:

/4

/4

4

2

3

1



Дар со�или ба�р бисёр ват мо�игиронро дидан мумкин аст, ки аи�о ва т�р�оро
барои сайди мо�� тайёр мекунанд. Дар матни Китоби Муаддас оид ба ин дарс мо
Исои Масе�ро мебинем, ки лаб�лаби со�или ба�ри �алил мерафт.

● Исо дар бораи ч� мавъиза (панду наси�ат) карданро  сар кард? 
�авобро дар ояти 17 ёб.

ТАВБА КАРДАН – яъне дар назди Худо тавба карда, ро�и гуно�коронаро тарк
намудан ва аз р%и фармуда�ои ' зиндаг� кардан аст.

Дар матни Китоби Муаддас пан! мо�игир зикр мешаванд.

● Ном�ои он�оро навис.

1.  __ __ __ __ __ __

2.  __ __ __ __ __ 

3.  __ __ __ __ __ __ __

4. Шимъ�ни  __ __ __ __ __ __
(Ин шахс ду ном дошт)

5.  __ __ __ __ __ __ 

ДАРСИ 1: +аёти Петрус
Исо Петрусро даъват мекунад Ояти тилло�:

Матто 4: 19

Матто 
4: 17�22� ро хон

/2
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Омӯзиши Китоби Муқаддас
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 3

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А3



+АМАГ8: 

● Ояти тиллоиро навишта гир, то дон�, ки Исо ба Петрус ва Андриёс ч� гуфт.

Маънои сайёди одамон будан – ба одамон дар бораи Худо нал кардан аст, то ки он�о
шогирдон ва пайравони Худованд Исои Масе� шаванд.

● КРОССВОРД
Калима�ои матни Китоби Му;аддас ва матни ин дарсро истифода бурда, кроссвордро пур кун.

● Мо�игирон чиро тарк карда, аз пайи Исо рафтанд?
�авоб�оро дар ишораи ро� навис. (Оят�ои 20 ва 22)

● Дар гирди �амон калима�ое хат каш, ки то ч� андоза зуд аз пайи Исо рафтани
он�оро бе�тар тасвир менамоянд.

Баъди се р
з        Баъди се соат        �амон замон        Пас аз як �афта

Худованд Исо �оло низ одамонро даъват мекунад, ки 'ро пайрав� намоянд. Барои аз пайи
Исо рафтан мо бояд аз гуно��ои худ тавба кунем ва ба ' итоаткор бошем.

Пайравони Исои Масе� – шогирдони ' мебошанд.

Дар дарс�ои минбаъда мо дар бораи Петрус ном шахс  (ки го�о Шимъ�н номида мешуд)
маълумоти бештар пайдо мекунем. Китоби Муаддас �ро беш аз шогирдони дигар зикр
менамояд. ' нутаи назари �амаи шогирдонро ифода намуда, гап мезад. Го�о � аввал гап мезад
ва баъд фикр мекард, ё андеша накарда амал менамуд. Аммо мо �амчунин медонем, ки �
Худованд Исоро хеле д�ст медошт. 

Оё ту Худовандро д�ст медор�?          ________

/1

/3

/1

/8

Аз пайи Исои
Масе� рафтан 

1.
2.
3.

Аз боло ба поён
1.  Маънои ин калима аз рафтору кирдори

гуно�корона р� гардондан аст.
2.  Петрус ба Андриёс к� буд?
3.  Ю�анно ва Яъуб .............ро тарк карда, аз

пайи Исо рафтанд.

Аз чап ба рост
2.  Мо�игирон дар  ................и  �алил мо�� сайд

мекарданд.
4.  Петрус аз р�и касбаш к� буд?
5.  Исо гуфт: “Маро ....................... кунед”.
6.  Мо�игирон бо ч� мо�� медоштанд?
7.  Оё Шимъ�ни Петрус аз пайи Исо рафт?

2

3

1

7

4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му;аддас A3

ДАРСИ 2FЮМ: +аёти Петрус
Сайди калон Ояти тилло�:

Румиён 3: 23

Лу�о 
5: 1�11�ро хон

Барои дидани воеаи махсус ё шахси маш�ур одамони бисёр !амъ мешаванд. Дар ин !о, дар
со�или ба�ри �алил (ки го�о к�ли �инесор меноманд) бисёр одамон барои г�ш кардани
суханони Худованд Исо !амъ омада буданд.

● ' чиро мавъиза менамуд? Дар зери Hавоби дуруст хат каш.

Шариати я�удиёнро        Афсона�ои халиро

Суханони Худоро         @онун�ои Румро

Китоби Му;аддас – Сухани Худо барои мост.

● Дар р% ба р%и Hумла�о Hавоби +А ё НЕ навис:

Исо се аиро дар со�ил дид.

Мо�игирон т�р�оро соз мекарданд.

Исо ба аии Шимъ�ни Петрус даромад.

' ба аи нишаста, аз он !о халро таълим медод.  

Bангоме ки Исо таълим доданро бас кард, ба Шимъ�ни Петрус гуфт ки аиро ба
чууроб ронда, т�р партояд.

● �авоби Шимъ%ни Петрусро навис:

Бо ву!уди он ки Шимъ�ни Петрус хеле хаста ва табъаш хира буд, � он чиро, ки Худованд
Исо ба � гуфт, ба !о овард.

Го�о ба Худованд итоаткор будан душвор аст, аммо баъд мо мефа�мем, ки ба '
итоаткор будан – барои мо аз �ама бе�тар аст.

/1

/4

/2

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3



+АМАГ8:

● Нигар, ч� р%й дод, �ангоме ки Шинмъ%ни Петрус 
ба Худованд Исо итоат намуд!

�умла�ои зеринро ба охир расон.

Он�о  сайд карданд.

Он�о рафиони худро  .

Он�о пур карданд.

@аи�ои он�о ариб буд раванд.

Мо�игирон аз сайди худ �айрон шуданд, аммо ма�з Шимъ�ни Петрус фа�мид, 
ки Худованд Исо то ч� андоза бузург ва тавоност.

● Навис, ки Шимъ%ни Петрус чунин м%ъHизаро дида, ч� гуфт.

Петрус дар �узури чунин Шахсияти бузург Худованд Исо фа�мид, ки гуно�кор аст. 
Аммо на тан�о � чунин аст.

● Ч� ;адар одамон гуно� кардаанд? Ояти тиллоиро хон ва дар гирди
Hавоби дуруст хат каш.

Аксарият    Якчанд    Як    �ама    �е� кас

Китоби Муаддас таълим меди�ад, ки 
�ама гуно� кардаанд!

● Бо истифодаи матн�о аз Китоби
Му;аддас барои дарс�ои якум
(Матто 4:17F22) ва дуюм,
ном�ои мо�игиронеро, ки дар
ин к%л кор мекарданд, навис.

● Ояти 10Fро хонда, БО СУХАНОНИ ХУД навис, ки машPулияти нави
Петрус ч� хо�ад буд.

Агар аз гуно��оят тавба карда, ба ' бовар� намо�, ту низ ба Худованд Исо
фоиданок буда метавон�.

/5
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му;аддас A3

ДАРСИ 3FЮМ: +аёти Петрус
Исо Петрусро на�от меди�ад Ояти тилло�:

Забур 36: 5

Матто 
14: 22�33�ро хон

Агар ту ягон ват �ангоми тундбод дар аи шино карда бош�, медон�, ки ин ч� адар
да�шатовар аст. Тасаввур кун, ки шогирдон шабона �ангоми тундбод ч� тавр тарсида
буданд.

● Расм�ои дар поён буда матни Китоби Му;аддасро оид ба ин дарс тасвир
менамоянд. Оят�ои ишорашудаи Китоби Му;аддасро, ки як Hуфти
сурат�оро тасвир менамоянд, хон. Баъд БО СУХАНОНИ ХУД Hумла�оро ба
охир расон.

Бод

ояти: 

Шогирдон

ояти:

оят�ои
32 � 33

Петрус гуфт:

ояти: 

Исо гуфт: 

ояти:

оят�ои
28 � 31

Исо

ояти: 

Шогирдон 

ояти:

оят�ои
25 � 27

оят�ои
22 � 24

Исо 

ояти: 

Шогирдон 

ояти:

/3

/3

/3
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+АМАГ8:

Ду �одисаро аз �аёти худ ба ёд овар, ки он ва;т ту сахт тарсида буд�.

● +ангоме ки Худованд Исо назди шогирдони худ мерафт, ба он�о, ки тарсида буданд, 
ч� гуфт? (ояти 27)

МУАММО
● �авоби савол�оро навис, ва баъд он�оро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.

�авоб�о дар самт�ои гуногуни муаммо пин�он карда шудаанд.

1. Маконе ки Исо дар он !о дуо мегуфт.  __ __ __ 

2. Шогирдон бо ч� дар к�л шино мекарданд?  __ __ __ __ 

3. Bангоме ки Петрус назди Исо равона шуд,
ба  __ __ __ __  шудан сар кард.

4. Исо дар р�и об  __ __ __ __ __  зада метавонист!

5. К�  назди Исо равона шуд?  __ __ __ __ __ __

6. Петрус аз ч� тарсид?  __ __ __

● +арф�ои бо;имондаро навишта гир, ва мефа�м�, ки Петрус ба Худованд
ч� гуфта фарёд намуд.

“ __ __ __ __   /   __ __ __ __ __  / __ __ __ !”

Худованд Исо дар �аи шогирдонаш Gамхор� менамуд. Мо �ам, мисли шогирдон дар аи ва
Петруси Gар шудаистода, го�о бо мушкилоти калон р� ба р� мешавем. Аммо Худованд Исо
�оло �ам дар назди �ар касе мебошад, ки шогирди ' шудааст. Bангоме ки ба мушкилот р� ба
р� мешав�, дар�ол Худованд Исоро фарёд кун, чунон ки Петрус кард.

● Ояти тиллоиро, ки дар �аёт ба Худо умед бастанро масли�ат меди�ад, навис.

1.

2.

/1

/1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му;аддас A3

ДАРСИ 4FУМ: +аёти Петрус
Исо кист? Ояти тилло�:

Румиён 10: 9

Матто 
16: 13�23�ро хон

Шимъ�ни Петрус медид, ки Исо м�ъ!иза�о мекард. Акнун � медонист, ки Худованд Исо аз
одами муаррар� бештар аст. Аммо бисёр одамони дигар ба ин бовар� надоштанд.  

● Одамон Худованд Исоро к� ме�исобиданд? Ном�ои партофташударо навис.

Баъзе мег�янд, ки , баъзе мег�янд, ки ,

ва баъзе мег�янд, ки ё яке аз .

● Петрус Худованд Исоро к� номид? +арф�ои калима�ои дохили катакча�оро
Hо ба Hо гузор, ва баъд калима�оро дар поён аз р%и тартиби дуруст навис. 

● Петрус гуфт:

Ин из�ороти бузург нишон меди�ад, ки Шимъ�ни Петрус ба Писари Худо будани Исо
бовар� дошт!

Хеле му�им аст, ки мо низ бовар� дошта бошем, ки Исо Писари Худост.

● Ояти тиллоиро навишта гир.

ИПИСРА
_ _ _ _ _ _

УТ
_ _

НЗИДА
_ _ _ _ _

+МАЕС
_ _ _ _ _ 

ХДУОИ
_ _ _ _ _

/3
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

+АМАГ8:

Фикр кун. Агар Худованд Исо аз ту мепурсид: 
“Ту Маро к� ме�исоб�?" – ту ба ' ч� Hавоб медод�?

● +А ё НЕ навис.

Оё Худованд Исо аз !авоби Петрус онеъ буд?

Оё инро ба Петрус касе аз шогирдон гуфт?

Оё ин !авобро ба Шимъ�ни Петрус Худо�Падар ошкор кард?

Пас аз он ки Шимъ�ни Петрус к� будани Исоро фа�мид, � бояд мефа�мид, ки
Худованд Исо барои ч� ба замин омадааст. 

● Ояти 21Fро бо ди;;ат хон ва се чизро навис, ки аз р%и суханони Худованд
Исо, бояд дар Ерусалим бо ' р%й медоданд.

Суханони Петрус ба Худованд Исо (ояти
22) нишон меди�ад, ки � намедонист
барои ч� ин бояд ба амал ояд.

Худованд Исо, Писари Худо, бояд мемурд
ва аз нав зинда мешуд, то мушкилиеро, ки
аз сабаби гуно��ои мо аст, �ал намояд.

Худо ваъда меди�ад: �ар касе ки аз
гуно��ои худ тавба кунад ва ба Худованд
Исо бовар кунад – на!от меёбад.

Китоби Му;аддас мегуяд, ки шахси
наHотёфта дигар Pуломи гуно� нест.

1.

2.

3. /3

/3

Ерусалим



ДАРСИ 1�УМ: Петрус
Даъват шудани � Ояти тилло�:

Ишаъё 6:8

Матто 4: 17�22
ва Ю�анно 

1: 35�42�ро хон

Хониши иловаг�: •  1 Петрус 1: 15,  2: 9�10,  5: 10

Шимъ�ни Петрусро бо Худованд Исо бародараш шинос намуд. Ту дар бораи ч�
тавр р�й додани ин вох�р� дар Ин�или Ю�анно 1: 35�42 хонда метавон�.

● Оят�оро хон ва баъд ба савол�о �авоб де�:

Я�ё Исоро, ки аз он �ой мегузашт, к� номид?  

Шогирдони Я�ё ба Исо муро�иат намуда, 
&ро к� номиданд? 

Кадоме аз ин суханон маънои “устод”�ро дорад?

Ч� )адар шогирдони Я�ё аз пайи Исо рафтанд? 

Дар ин во)еа номи ЯКЕ аз шогирдони Я�ё зикр
мешавад. Номи � ч� буд?

& ба Шимъ�ни Петрус к� буд?

● Шаш навъ ан�омёбии имконпазири �умларо хонда, дар
назди �ар кадоми он�о 'А ё НЕ навис.
Он р�з Андриёс �амро�и Худованд Исо буд, ва баъд ...

... 8амгин ва ноумед шуда, ба хона рафт.

... фа�мид, ки Исо 9амон Касест, ки Худро меномад.

... )арор дод, ки дар ин бора ба �е� кас наг�яд.

... дар ин бора ба бародараш гуфт.

... бовар кард, ки Исо – Масе� аст.

... бародари худро назди Исо овард. 

Мо бояд дар ёд ниго� дорем, ки Худо бисёр ва)т одамони одиро барои он истифода
мебарад, ки мо &ро �амчун Худованд ва На�отди�андаи худ )абул карда тавонем.
Дар ин �икоя Худо Андриёсро истифода бурд, то ки Шимъ�ни Петрус назди
Худованд Исо ояд. 

/6

/6

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 4

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А3



'АМАГ+: 

Шояд, Худо д�сти туро истифода бурд, то ки ту дар бораи & маълумот пайдо намо�! & туро низ
истифода бурда метавонад, то ки ягон кас дар бораи На�отди�анда фа�мад!

● Он чи Андриёс ба бародараш Шимъ0н гуфт, навис.

● Мо ба �ои калимаи “Масе�” кадом калимаро истифода бурда метавонем?

Ин ду калима �амон як чизро ифода мекунанд! Ин�о УНВОН9ОИ Худованд Исо мебошанд, ва
он�о маънои онро доранд, ки & “МАС9ШУДА” аст – Шахсияте ки Худо ба воситаи пай8амбарон
ваъда дода буд, ки &ро бо вазифаи хеле �идд� – НАBОТДИ9АНДАИ мо шудан � ба ин �а�он
мефиристад.

● Суханонеро навис, ки Худованд Исо ба Шимъ0н гуфт, �ангоме ки Шимъ0н
ва Андриёс назди 5 омаданд.

Ин суханон ба он ишора мекунанд, ки:
1. Худованд Исо аллакай Шимъ�нро мешинохт.
2. Худованд Исо аллакай барои �аёти Петрус на)шае дошт.

(Номи нави Шимъ�н исботи ин аст!)

Мо набояд фаром�ш кунем, ки Исо �ар як шахсро мешиносад, ва агар мо �аёти худро ба &
бахшем, & барои �ар яки мо супориш дорад.

● 'арф�ои партофташудаи калима�оро навис, то ки шакл�ои гуногун ва
маънои номи нави Шимъ0н �осил шавад.

К __ Ф __   =   П  __ T __ __ С =   “С __ Н __”

Пас аз муддате, �ангоме ки Петрус ва Андриёс мо�� сайд мекарданд, Худованд Исо он�оро
даъват намуд, ки аз пайи & раванд.

● Он чиро, ки дар он р0з Исо ба он�о гуфт, навис. 7авобро дар Матто 4:19
ёфта метавон�.

● Он�о ба даъвати 0 ч� гуна �авоб доданд?

Ин �авоб �аёти он�оро барои �амеша дигаргун намуд! Дар сол�ои минбаъда дар �аёти Петрус
бисёр “парвоз”��о ва “фур� 8алтидан�о” буданд, аммо � �е� го� афс�с нах�рда буд, ки �аёти худро
ба Худованд  Исо тобеъ намудааст. Ту низ афс�с намех�р�!                                                                            

/1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби МуBаддас A3

ДАРСИ 2�ЮМ: Петрус
Сан�иш Ояти тилло�:

1 Петрус 5:7

Матто 14: 22�33�
ро хон

Хониши иловаг�: • Забур 33: 7�9  • Румиён 8: 28  • Я�удо 24 ва 25

Во)еа�ои ин дарс дар ба�ри Bалил р�й додаанд,
ки Петрус дар он �о мо�игир� мекард. Аз матни
Китоби Му)аддас барои ин дарс мо мефа�мем, ки
Петрус боз чиро ёд гирифт!

● 7авоб�оро дар �умла�о навис, ва баъд
он�оро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат
каш (калима�о дар самт�ои гуногуни
муаммо пин�он карда шудаанд!) 

• Исо ба .......................  фармуд, ки ба )аи) шинанд?

• Исо барои .......  гуфтан ба к�� баромад.

• Исо дар кадом ва)ти р�з дар ало�идаг� дуо мегуфт? ........................

• Gаи) аз ............................ лат мех�рд.

• Шогирдон медиданд, ки Исо бар р�и об ........................ мезад.

• Исо ба Петрус фармон дода гуфт: “..........”.

• Петрус аз сабаби ..................... карданаш ба 8ар) шудан сар кард. 

• Худованд Петрусро барои суст будани ....................... вай сарзаниш кард.

Дар матни Китоби Му)аддас барои ин дарс навишта шудааст, ки он чи Худованд Исо кард,
�е� як инсони му)аррар� ба �о оварда наметавонад. Ин исбот мекард, ки & махсус аст. &
ПИСАРИ ХУДОСТ.

● Ояти 25�ро хон ва дар бораи ЯКЕ аз ин м0ъ�иза�о �умлае навис.

● Ин ба касоне ки дар BаиB буданд, ч� гуна таъсир расонд?

Он�о тарсиданд, зеро К� будани &ро намедонистанд! Исо намехост он�оро тарсонад. &
дар�ол шогирдонашро ором кардан гирифт.

● 5 ба он�о ч� гуфт?
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'АМАГ+: 

● Акнун ояти 28�32�ро хон ва воBеа�оро аз 1 то 10 раBамгузор� намуда, бо тартиби
дуруст гузор. Дар р0 ба р0и �ар як воBеа �амчунин раBами оятеро, ки он дар он �о зикр
шудааст, навис.  

Петрус аз )аи) баромад. ояти

Петрус аз Исо хо�иш намуд, ки ба пешвози & барояд. ояти

Петрус бар р�и об ро� рафт. ояти

Петрус фарёд намуд: ”Худовандо, маро халос кун!” ояти

Петрус ба 8ар) шудан сар кард. ояти

Исо Петрусро барои суст будани имонаш сарзаниш кард. ояти

Петрус тарсид, чунки шамол сахт буд. ояти

Шамол )атъ гардид. ояти

9ар дуи он�о ба )аи) даромаданд. ояти

Исо Петрусро на�от дод. ояти

Шояд ту �айрон мешав�, ки чаро чунин шуд. Чаро Петрус ба 8ар) шудан
сар кард? Магар Худованд �ро ба ин �олат расонд? Ё, шояд, шамол хеле
сахт буд, ва мав��о бе�ад калон буданд? 
Не, тамоман ин тавр нест! Гап дар он аст, ки Петрус шуб�а кард. Агар � ба
Худованд Исо бовар� карданро давом медод, �амааш хуб мебуд.

Бовар� ба Исо барои мо дарси хеле му�им аст � он барои паси сар кардани
“тундбод�ои зиндаг�”, ки �ар кадоми мо бо он�о дучор мешавад, ёр�
мерасонад!

● Навис, ки Исо ба Петрус ч� гуфт, �ангоме ки 0ро на�от дод.

Петрус ва �амаи шогирдон, ки дар )аи) буданд, дар бораи Худованд Исо чизи му�имтаринро
фа�миданд. Шамол, мав��о, тарс � �амаи ин форам набуд. Аммо �ангоме ки хом�ш� фаро
расид, шогирдон боз бе�тар фа�миданд, ки Исо Худост. Петрус дар номаи худ дар ин бора
мег�яд.

● Ояти тиллоиро навис.

Дар зиндаг� мо бо бисёр мушкили�о дучор мешавем. Аммо он�о як )исми на)шаи Худо
мебошанд, то мо фа�мем, ки Худованд Исо ч� гуна Шахсияти бузург аст.
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Хониши иловаг�: •  Эфс�сиён 2: 18�22  • '�лассиён 1: 18  • 1 Петрус 2: 4�8

Дар ин дарс мо ба�ри Bалилро тарк карда, ба шимол равона мешавем.

● Дар харита номи �оеро навис, ки Худованд
Исо бо шогирдонаш ба он �о рафт.

Дар он �о, ва)те ки Худованд Исо тан�о бо
шогирдонаш буд, & ба он�о оид ба Худ,
Писари Одам, ДУ савол дод.

● Саволи якуми Исоро навишта гир.

● Он�о се �авоб дода тавонистанд. Он�оро навис.

9е� кадоме аз одамони зикршуда аллакай дар р�и замин набуд. Аммо баъзе я�удиён гумон
доштанд, ки яке аз он�о баргашта омадааст, ва ин Исо аст. Шояд ин ба мо а�иб метобад,
чунки Китоби Му)аддас мег�яд: одам як бор мемирад (Ибриён 9: 27) ва дар шакли одами
дигар баргашта наметавонад!

● Акнун саволи дуюми Исоро навис.

Ин савол аз саволи якум тамоман фар) дошт! Он шахс� буд. Фа)ат ЯК шогирд тайёр буд
�авоби ани)у равшан ди�ад.

● Ин к� буд?  

● 7авоби 0ро навис.

2.

3.

1.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби МуBаддас A3

ДАРСИ 3�ЮМ: Петрус
Масе�ро эътироф кардани � Ояти тилло�:

Матто 16: 24

Матто 
16: 13�28�ро хон
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'АМАГ+: 

То ч� андоза эътирофи �айратовар! Ин маънои онро дошт, ки Петрус бовар� дошт, ки Исо
На�отди�анда (“Масе�”) буд ва & аз �ониби Худо омад, ки бо & муносибат�ои махсус дошт
(“Писари Худои зинда”).

Аз худат пурс: “Ман Исоро к� ме�исобам?” Бисёр одамон дар хусуси & фикр�ои гуногун доранд,
аммо он чиз му�им аст, ки ту шахсан дар дили худ эътироф намо�, ки Исо Худованди туст. 9амин
тари) ту на�от меёб�!

● Румиён 10:9�ро хон ва навишта гир.

Худованд Исо суханони Петрусро шунид ва ба � �авоб дод.

● Оят�ои 17�20�ро хон ва дар р0 ба р0и �умла�о 'А ё НЕ навис:

• Исо Петрусро барои �авоби беа)лона сарзаниш кард.

• Падари Осмон� инро ба Петрус ошкор намуд.

• Исо дар бораи вайрон карда шудани Маъбади Ерусалим гап мезад.

• Исо гуфт, ки калисои (�амоати) Худро бунёд мекунад.

• Шогирдон бояд ба �ама на)л мекарданд, ки Исо кист. 

9ангоме Исо мегуфт, ки калисои Худро бунёд мекунад, & сохтмони бинои сангинро дар назар
надошт. Дар Китоби Му)аддас калимаи “калисо” маънои �амоатро дорад, яъне гур��и одамонро.
Худованд Исо дар бораи он мегуфт, ки дар оянда бисёр касон ба & имон меоваранд. Ин одамон,
новобаста ба ма�алли зист, �амоати �ро ташкил меди�анд. 9ар яки мо бояд фикр кунад: оё ман ба
�амоати & тааллу) дорам?

● Сипас 5 ба шогирдон тамоман дар бораи чизи дигар гап зад (ояти 21).
5 дар бораи ч� гуфт?

● Ин ба мо онро ёдрас мекунад, ки фа)ат пас аз марг ва э�ёи (зинда шудани) & одамон на�от
ёфта, як )исми �амоати & шуда метавонанд. Баъд боз Петрус гап зад!
'ангоме ки Исо дар хусуси азоб�о ва марги Худ сухан ронд, Петрус ч� гуфт? 

● Ин дафъа Петрус но�а) буд, аз �амин сабаб Худованд Исо ба � �авоби хеле сахт дод.

'арф�ои калима�оро �о ба �о гузошта, он�оро аз р0и он тартиб навис, ки Исо ба Петрус гуфт.

МНА     ЗА     УДР      ШВА       ШЙАТНО     ЙЭ.

Bавоби Исо ба мо исбот менамояд, ки & тайёр буд барои мо бимирад. & медонист, ки марги &
барои нобуд кардани гуно��ои мо даркор аст. 9е� кас ва �е� чиз &ро аз ин фикр гардонда
наметавонист. 9оло & моро даъват менамояд, ки салиби  худро (яъне душвори�ои �аёти худро)
гирифта аз пайи & равем (ба ояти тилло� нигар).

Оё мехо�� 9ОЗИР ин корро бикун�?     _________
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби МуBаддас A3

ДАРСИ 4�УМ: Петрус
Дар болои к�� Ояти тилло�:

2Петрус 1:16�18
Матто 

17: 1�13�ро хон

Хониши иловаг�: •  Мар*ус 9: 2�9  • Лу*о 9: 28�36  • Ю�анно 1: 14�18

Дар ин дарс ту дар бораи он мехон�, ки Петрус ва ду шогирди дигар дар болои к��и баланд
чиро аз сар гузаронданд.

● Матни Китоби МуBаддасро барои ин дарс хон ва �авоб�оро
ба калимаи “ДИГАРГУНШАВ+” навис.

У Номи яке аз он касоне ки ба он�о
намоён шуданд.

Ш Че�раи Исо мисли офтоб ......................  .

А Ч� бар он�о соя андохт?

Р Номи яке аз шогирдон.

Н Либоси Исо мисли ч� сафед шуд?

И Шогирдон бояд ба к� г�ш медоданд?

А Номи яке аз шогирдон.

Ин во)еа “Дигаргуншавии Исо” номида мешавад. Ин маънои онро дорад, ки намуди
зо�ирии & дигаргун шуд. Шогирдон &ро на чун Одами му)аррар�, балки чун Шахсияти
осмон� диданд, ки пур аз �алол ва нур аст.

● Ояти 2�ро хон ва навис, ки 5 ч� тавр дигаргун шуд?

2 Петрус 1:16�18�ро хон. Ин оят�о хеле му�иманд! Дар ин �о, баъд аз якчанд сол, Петрус
дигаргуншавии Исоро ба ёд меоварад. & мег�яд, ки шо�иди ин во)еа буд.

● 5 чиро дид?

2 Петрус 1:17�ро хон. Дар ин оят Петрус мег�яд, ки Худованд Исо аз Худо ч� ёфт. 

● Ма�з ч�?

Петрус ани) медонист, ки он�о дар болои к�� овози киро шуниданд.

● Ин овози к� буд? 

2.1.
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

'АМАГ+: 

● Петрус кадом суханонро шунид?

● Петрус ин к0�ро ч� гуна номид? (ниг. 2Петрус 1: 18)

Дар болои к�� ду шахс пайдо шуданд, ки чандин сол пеш зиндаг� мекарданд.

● Он�оро номбар кун.

Оё донистан мехо��, ки чаро ма�з он�о дар болои к�� пайдо шуданд? Барои ин
му�им аст ба хотир оварем, ки Худо ба воситаи Мусо ба хал)и Исроил
шариатро дод, Илёс бошад пай8амбари бузурги Худо буд.

● 'ангоме ки Петрус ин ду шахсро бо Исо дид, ч� кардан� шуд?

Аммо Худо Падар мехост, ки Петрус ва дигар шогирдон фа�манд, ки Худованд
Исо аз Мусо, аз Илёс ва аз �амаи одамони р�и замин БУЗУРГТАР аст! Аз
�амин сабаб & ба он�о аз абр муро�иат намуда, Исоро “Писари Ма�буби Ман”
номид ва гуфт: “&ро г�ш кунед”! Дигаргуншавии Исо эътиборнок� ва бемисл
будани &ро нишон медод.

Шогирдон аз чунин р�ъёи пур�алол ва овоз тарсиданд. (Ояти 6�ро хон).

● Худованд Исо ба он�о ч� гуфт, �ангоме назди он�о омада ба он�о 
даст расонд?

& ч� гуна Шахсияти �айратовар аст! & Писари Худост, & аз �амаи
пай8амбарон ва )онунгузорон бени�оят бузургтар аст. Ва дар айни замон & ба
�ар кас ме�рубон аст, ва мехо�ад д�сти ту низ бошад! Ба & г�ш де� (ояти 5), ва
бигузор & дар �аёти ту дар �ои АВВАЛ бошад.

2.1.
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Петрус 2 



Оё ягон ва
т, �ангоме аз ту хо�иш карданд, ки
хоб нарав�, хоб рафта буд�? Бо Петрус чунин
шуда буд!

Петрус яке аз д�стони наздики Исо буд, вай
шогирди # буд.

Боре шабона Худованд Исо бо шогирдонаш ба
бо%и &атсамон� рафт. Исо аз он�о хо�иш кард,
ки то даме ки # ба Падари Худ дуо мег�яд, хоб
нараванд.

�арф�ои партофташудаи калимаро навис.

Исо ба Падари Худ  д __ __
мекард.

'ангоме ки Исо баргашт, Петрус ва �амаи шогирдони дигар хоб рафта буданд!

Исо се бор барои дуо гуфтан рафт, ва �ар боре ки бармегашт, медид, ки

шогирдонаш хобидаанд. Дере нагузашта ба ин бо% бисёр одамони мусалла�

омаданд, ва Исоро ба �абс гирифтанд.

Чанд дафъа Исо назди шогирдон баргашт, лекин он�о хобида буданд?    

Ояти Китоби Му�аддасро ранг кун ва аз ёд намо.

ББедор бошед ва дуо
г�ед.

Матто  26:41 /10

ур
ов

ен
ь 

I

�икояи 1!ум: Петрус хоб рафт
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худованд Исо дуо мегуфт.

Матто 
26: 36�46�ро

хон 

Расмро ранг кун

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А4



Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1
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�икояи 2!юм: Петрус Исоро �имоя мекунад
Ин �икоя дар бораи во�еа�ое аст, ки дар шаби таслим кардани Исо руй доданд.

A4

Матто 

26: 47�56�ро хон

Худованд Исо аз Петрус ва шогирдон хо�иш кард, ки дуо кунанд. Аммо он�оро хобашон
бурд. Яке аз шогирдони Исо, Я�удо рафтори бисёр бад кард. # ба бо% одамонеро овард,
ки Исоро �абс карданд. 

Шахсе ки ба душманони Исо
ёр) дод, ч) ном дошт?

Я __ __ __ __ .

'ангоме Петрус дид, ки Исоро
�абс карданд, 
арор кард, ки
#ро �имоя мекунад. #
шамшерашро гирифта г�ши
яке аз %уломонеро, ки бо Я�удо
буданд, бурида партофт. 

Исо ба Петрус фармуд, ки
шамшерро %илоф кунад ва
г�ши %уломро шифо дод.

Мо низ ба монанди Петрус
го�о хашмгин мешавем ва
нодуруст амал менамоем.

'ангоме мо масе�� мешавем
Худованд Исо ба мо ёр�
меди�ад, ки бо одамон 2ан2ол
накунем ва аз он�о хашмгин
нашавем.

Расмеро, ки дар он Я�удо бо сарбозон аст, ранг кун.

Шогирдон гурехта рафтанд. Петрус бошад аз дур� аз пайи Исо мерафт, то бинад, ки бо #
ч� мешавад.

Он чиро ки Худованд Исо аз мо мехо�ад, ба 2о овардан на �амеша осон аст. 'ангоме ки
мо ба # бовар� мекунем, # ба мо ёр� меди�ад, ки дуруст рафтор намоем.



Худованд Исоро ба хонаи
сарко�ин бурданд. Петрус низ
ба он 2о омад.

Петрус дар �авлии хона назди
гулхан нишаст, то ки гарм
шавад. Канизаке назди � омада,
гуфт: “Ту д�сти Исо �аст�".

Петрус тарсид ва дур�% гуфт:
“Намедонам, ки ту ч� мег��”.

Се бор Петрус гуфт, ки Исоро
намешиносад.

Чанд дафъа Петрус гуфт,

ки Исоро намешиносад?

С __    бор.

Афс�с, ки Петрус и
рор шудан намехост, ки д�сти
Исо аст. Ного� хур�с бонг зад. Исо р�яшро ба
тарафи Петрус гардонда, ба � нигарист. Он го�
Петрус он чиро, ки Исо пештар ба � гуфта буд, ба ёд
овард. Петрус баромад ва сахт гиря кард. # ба
бахшида шудан э�тиё2 дошт. 

Ба мо низ бахшида шудани гуно��оямон лозим аст. Шояд, Петрус он шаб дар дуо ин
суханонро ба забон меовард.

ГГуно�и маро бубахш
Забур 24: 11

Ин калима�оро ранг кун.

Пас аз ин Худованд Исоро дар салиб мехк�б карданд. 
# барои он мурд, ки �ар кас бахшидашавии гуно��оро ба даст 
оварда тавонад.

Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1
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�икояи 3!юм: Петрус дур�9 мег�яд
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ба мо бахшида шудани гуно��оямон  даркор аст. Матто 

26: 69�75�ро хон

Пеш аз он ки хур�с бонг 

занад, ту се бор мег��, ки

Маро намешинос�.

Тасвири гулханро, ки Петрус
дар назди он гарм мешуд, каш
ва тамоми расмро ранг кун.



Худованд Исо дар салиб
мурд. Бадани #ро ба

абре ки дар дохили
санги калон тарошида
шуда буд, гузоштанд.
Аммо паго�ии якшанбе,
ки иди Фис� буд, # зинда
шуд!

Бисёр шогирдон дар он
р�з #ро диданд.

Баъди якчанд р�з Петрус ва дигар шогирдон ба мо�игир� рафтанд. Он�о
тамоми шаб т�р мепартофтанд, аммо ягон мо�� дошта натавонистанд. Паго��
шогирдон дар со�ил касеро диданд. # Худованд Исо буд, аммо он�о #ро
нашинохтанд. 

Дар со�ил к) буд? И __ __ .

Худованд Исо ба он�о фармуд, ки аз тарафи рости 
аи
 т�р партоянд.
Шогирдон ба # г�ш доданд ва он 
адар мо�� доштанд, ки т�рро кашида
баровардан наметавонистанд! Ю�анно гуфт: “Ин Худованд аст!”. Петрус ба об
2аст ва с�и Исо шино кард.

Исо ва Петрус с��бати дуру дароз доштанд. Худованд Исо се бор аз Путрус
пурсид: “Оё маро д�ст медор�?” Гарчанде ки Петрус Исоро инкор карда буд, ба
�ар �ол � Исоро сахт д�ст медошт. 

Суханони Петрусро ранг кун.

ХХудовандо, Ту медон),
ки Туро д�ст медорам.

Худованд Исо �ар яки моро д�ст медорад. 
Бинобар ин # дар салиб барои мо мурд! /10

�икояи 4!ум: Гуфтуг�и Исо ва Петрус
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Петрус Исоро д�ст медошт.

СЕРИЯ A4

Ю�анно 

21: 1�19�ро хон

Сурати Исоро дар со�ил каш ва тамоми расмро ранг кун

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



�ИКОЯИ 1�УМ: Петрус хоб меравад 
Ояти тилло�:

Ю�анно 15: 14

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Матто 

26: 36�46�ро хон

Оё бо ту чунин шудааст, ки �ангоме
бояд бедор мебуд�, хоб рафта буд�? Бо
Петрус чунин шуда буд!

Петрус се сол ин�ониб шогирди Исо
буд. � яке аз дувозда� �аввориёни �
буд. Он�о ба �ар �ое ки Исо равад, бо �
мерафтанд.

Замоне наздик мешуд, ки Исо бояд
мемурд. � шогирдонашро ба бо$и
%атсамон� бурд. Исо аз Петрус, Яъ(уб
ва Ю�анно хо�иш кард, ки дар назди �
бошанд, то даме ки � ба Падари Худ дуо
мег+яд.

● Ном�ои се шогирдро, ки бояд дар бо! дар назди Исо мебуданд, бо
аломати (V) ишора намо.

Тумо Я�удо Петрус

Ю�анно Андриёс Я(уб

● $умларо пурра кун:

Исо ба бо$ рафт, то ки ба  __ __ __ __ __ __  Худ  д __ __   г+яд .

/4

/6

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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ҳ
и

 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А4



� аз се шогирди Худ хо�иш кард, ки бедор
бошанд. Худованд Исо дар ташвиш буд. �
медонист, ки ба (ариб� барои гуно��ои
�амаи одамон мемурад. 0айратовар нест, ки
� ба Падар дуо мегуфт ва $амгин буд. 

Аммо, �ангоме ки � баъди як соат баргашт,
дид, ки шогирдон хобидаанд! 0амаг� � се
бор барои дуо гуфтан рафта, баргашт, ва �ар
дафъа медид, ки он�о хобидаанд.

● Ба савол�о аз суханони зерин 'авоб де�.

се кас       як соат       хобида буданд       се бор

Шогирдон ч� кор мекарданд? .........................................

Исо ч� (адар ва(т $оиб буд? .........................................

Чанд бор Исо баргашт? .........................................

Бо Исо чанд нафар шогирдон буданд? .........................................

● $авоби мувофи+ро дар зери расми салиб навис. Исо барои:

шогирдон мурд.

я�удиён мурд.

гуно��ои �амаи одамон мурд.

Исо барои

Худованд Исо дуо гуфтанро тамом кард ва омада боз шогирдонро бедор намуд. � медонист,
ки �озир бояд гур+�и одамон меомад, ки �ро гирифта мебаранд, то ки бикушанд. � нагурехт,
чунки медонист, ки ин хости Падари Осмонии � буд. Исо гуфт: "Бархезед, биравем: инак, он
ки Маро таслим мекунад, наздик омад!".

● Суханонеро, ки Исо �ангоми
бедор кардани шогирдон гуфт,
навис.

0ангоме ки ба Худованд Исо хеле
душвор буд, Петрус ва дигар
шогирдонро хобашон бурд. Писарон ва
духтароне ки Худованд Исоро д+ст
медоранд, бояд �амеша к+шиш кунанд
он чиро ба �о оваранд, ки � аз он�о
интизор аст.

Бархезед, 
б__ __ __ __ __ __: инак, 

о__  ки  М__ __ __ 
т__ __ __ __ __ 

м__ __ __ __ __ __, 
наздик омад!

НАТИ$А:

/4

/2

/4



�ИКОЯИ 2�ЮМ: Петрус Исоро �имоя мекунад

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му+аддас A4

Ояти тилло�:

Эфс�сиён 4:26

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Матто
26: 47�56�ро хон

Шогирди дигари Исо, Я�удо, тамоман бад рафтор
намуд. � ба душманони Исо ваъда дод, ки агар ба +
пул ди�анд, дар ку�о будани Исоро мег+яд. Ин
хиёнат ном дорад.

Я�удо он шаб ба Исо хиёнат карда, гур+�и
одамонро овард, то ки �ро дастгир кунанд

● $авоби савол�оро дар кроссворд навис.

1. Душманони Исо дар бо$ �ро ч� кардан� буданд?

2. Душманони  Исо ч� карданд, то ки 
Я�удо Худовандро таслим намояд? (ду калима)

3. Номи хиёнаткор ч� буд?

4. Исо кай таслим карда шуд?

Торик буд ва аз ин сабаб Исоро дидан душвор буд. Я�удо назди Исо омада �ро б+сид.
Бо �амин вай нишон дод, ки киро дастгир кардан даркор аст.

● Я�удо ба Исо ч� кард? $авоби дурустро бо аломати (V) ишора намо.

Дасташро фишурд �ро зад.

�ро б+сид. �ро о$+ш кард. /4

/8
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0ангоме Петрус дид, ки Худованд Исоро дастгир карданд, вай хашмгин шуд. � шамшерро
гирифта, ба яке аз одамон �у�ум кард ва г+ши +ро бурида партофт. Исо дар�ол +ро
боздошт. Худованд Исо ба г+ши он шахс даст расонд ва +ро шифо дод.

● @айд кун, ки Худованд Исо кадом +исми баданро, ки Петрус бурид, шифо дод.

Мо �ам го�о мисли Петрус
хашмгин мешавем ва нодуруст
рафтор менамоем. 0ангоме ки
мо масе�� мешавем, Худованд
Исо ба мо ёр� меди�ад, то
�ан�ол накунем ва аз дигарон
хашмгин нашавем.

0ангоме ки шогирдон рафти
во(еаро диданд, ч� кор
карданашонро надонистанд.
Он�о тарсиданд, ки он�оро низ
дастгир мекунанд.

Шогирдон гурехтанд, ва �е� кас намедонист, ки он�о дар ку�оянд. Аммо Петрус аз дур аз
пайи Исо ва сарбозон равона шуд, то бинад, ки бо Исо ч� мешавад.

● Дар рD ба рDи 'умла�о 'авоби �А" ё "НЕ" навис.

Шогирдон дар бари Исо буданд.

Шогирдон гурехтанд. 

Шогирдон �амро�и одамон рафтанд.

Петрус аз (афо мерафт. 

Ба �о овардани он чи, ки Худованд Исо аз мо мехо�ад, на �амеша осон аст. 0ангоме ки мо
ба � бовар� мекунем, � ба мо ёр� меди�ад, ки дуруст рафтор намоем.

НАТИ$А:

/4

/4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му+аддас A4

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Петрус Исоро инкор мекунад
Ояти тилло�:

Забур 50 : 9

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Матто 

26 : 69�75�ро хон

0ангоме ки Худованд Исоро дастгир
карда, назди сарко�ин бурданд, �амаи
шогирдон гурехтанд. Он�о, шояд,
метарсиданд, ки он�оро низ �абс карда
метавонанд.

Петрус дигар хел амал намуд. � (арор дод,
ки аз дур аз пайи одамоне ки Исоро
дастгир карданд, равад.

● Суханони мувофи+ро дар 'ой�ои хол� навис.

Исоро     шогирдон     Петрус

Бисёриии  ш __ __ __ __ __ __ __   гурехтанд,

аммо  П __ __ __ __ __   аз пайи касоне ки 

И __ __ __ __   дастгир карда буданд, рафт. 

Петрус дар �авлии сарко�ин нишаста буд. Шаб хунук буд, аз �амин сабаб + �амро�и
дигар одамон дар назди гулхан гарм мешуд. Канизе назди Петрус омада, гуфт: "Ту низ
бо Исо буд�". Аммо Петрус тарсид, аз �амин сабаб (арор дод, ки дур+$ г+яд. � гуфт:
"Намедонам, ки ту ч� мег+�".

● Суханонеро, ки Петрус ба каниз гуфт, пурра кун.

Н __ __ __ __ __ __ __ __, 

ки ту  ч __    м __ __ __ __.
/3

/6

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



НАТИ$А:

Боз ду бор одамон ба Петрус муро�иат карда, мегуфтанд, ки + шогирди Исо аст. 0ар дафъа
Петрус мегуфт: "Ин шахсро намедонам". � се бор дур+$ гуфт. 0ангоме мо мег+ем, ки Петрус
Исоро инкор кард, ин маънои онро дорад, ки + "Исоро намешиносам" гуфт.

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва мефа�м�, ки Петрус
се бор ч� кард.

Афс+с, ки Петрус ба (адри кифоя далер набуд, то г+яд, ки + шогирди Исо аст. Ба зуд�
хур+с бонг зад. Он ва(т Петрус ба ёд овард, ки Худованд Исо ба + гуфта буд, ки Исоро се
бор инкор мекунад.

● К� суханони Исоро ба ёди Петрус овард?

Х __ __ __ __ .
● Чанд бор Петрус Исоро инкор кард? Дар гирди 'авоби дуруст хат каш.

5      3      1
Исо ба тарафи Петрус нигарист. 0ангоме ки Петрус кори кардаашро фа�мид, берун
баромада, гиря кард. � хеле афс+с мех+рд, ки Худованд Исоро инкор кард.

● Ояти тиллоиро ранг кун ва аз ёд намо.

Маро шустушDй кун,
ва ман аз барф

сафедтар хо�ам шуд.
Забур 50: 9

Шояд, Петрус �амин тавр дуо мегуфт. � ба бахшида шудан э�тиё�и
зиёд дошт!

Пас аз ин Худованд Исоро ба салиб мехк+б карданд. � дар он �о барои
гуно��ои мо мурд, инчунин барои дур+$г+и�ои мо. Акнун мо
метавонем бахшида шавем ва бо суханоне ки дар ояти тилло� гуфта
мешавад, дуо г+ем.

/5
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Худованд Исо дар салиб мурд. %асади
�ро ба (абре ки дар дохили санги
калон тарошида шуда буд, гузоштанд.
Дар р+зи якшанбе, ки иди Фис� буд, �
ЗИНДА ШУД. �   аз (абр зинда берун
баромад! Баъзе шогирдон дар он р+з
�ро диданд!

Он�о аз зинда будани � хеле хурсанд
шуданд. Аммо � бо он�о намонд. Аз
�амин сабаб он�о (арор доданд, ки ба
%алил баргашта, боз бо мо�игир�
маш$ул шаванд.

● $ой�ои холиро бо суханони дуруст пур кун.

Ш __ __ __ __ __ __ __   шод буданд, ки Исо  з __ __ __ __    __ __ __ .

Аммо он�о (арор доданд, ки рафта  м __ __ __ __ __ __ __  кунанд.

Он�о тамоми шаб сайд карданд, аммо мо�� дошта натавонистанд. Паго�� он�о дар
со�ил Касеро диданд. � Худованд Исо буд, аммо он�о �ро нашинохтанд. � гуфт, ки
он�о т+рашонро ба тарафи рости (аи( партоянд ва он го� мо�� мегиранд.

● Суханонеро, ки Худованд Исо ба
шогирдонаш гуфт, пурра пун.

Шогирдон он кореро карданд, ки Исо гуфт. Барои
он�о �айратовар буд, ки он�о он (адар мо�� сайд
карданд, ки кашида бароварда наметавонистанд.
Ю�анно фа�мид, ки ин Шахс Исо аст, ва инро ба
Петрус гуфт: "Ин Худованд аст!". Аз �амин сабаб
Петрус ба об �аста, с+и Исо шино кард.

● Дар расм сурати тDри пур аз мо�иро бикаш.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му+аддас A4

�ИКОЯИ 4�УМ: Петрус Исоро дDст медошт
Ояти тилло�:

Ю�анно 15 : 9

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Ю�анно 

21: 1�19�ро хон

/6

Т__ __ __ __ __ __ро  ба тарафи
р__ __ __ __ 

( __ __ __ 
п __ __ __ __ __ __ . /2
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● Кадоме аз шогирдон фа�мид, ки дар со�ил Исо буд?

Ю __ __ __ __ __ .

Кадоме аз шогирдон ба об 'аст? 

П __ __ __ __ __ .

Пас аз ин шогирдон �амро�и Исо х+роки са�ар� х+рданд. Исо дар со�ил оташ
даргиронда, бар болои он х+рокро пухта буд. � ба шогирдон нон ва мо�� дод, ва
он�о х+рданд.

● Дар меню дар гирди он чизе ки он�о барои хDроки са�ар�
доштанд, хат каш.

0ангоме ки он�о х+рокро х+рданд, Худованд Исо аз Петрус се бор пурсид: "Оё ту
Маро д+ст медор�?" Ва бо ву�уди он ки Петрус се бор Худованд Исоро инкор карда
буд, акнун + дилпурона гуфт: "Худовандо, Ту медон�, ки ман Туро д+ст медорам".

● Дар поён он чиро, ки Исо пурсид ва 'авоби Петрусро навис.

Худованд Исо �ар яки моро д+ст медорад. 0ангоме мо мефа�мем, ки � барои
гуно��ои мо мурд ва боз зинда шуд, �амро�и Петрус мег+ем: "Худовандо, ман Туро
д+ст медорам".

МЕНЮ 
нон

мева�о
мо��

шавла
г�шт

Оё ту 

М __ __ __   д __ __ __

м __ __ __ __ __?

Худовандо, 
Ту медон�, ки ман 

Т __ __ __   д __ __ __  
м __ __ __ __ __ __. 

/2
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ$А:



ДАРСИ 1�УМ: 
аёти Петрус
Намунаи му�аббат Ояти тилло�:

Ю�анно 3:15

Ю�анно 
13: 117ро хон

Насиба хеле хашмгин буд! � дастархон па�н карда, х�рдан� гузоштан
намехост. Инро бояд Собир мекард, аммо � ба касалии “гул”
гирифтор шуда, дар �ога� хоб буд. Насиба кори Собирро кардан
намехост! Дар матни Китоби Му$аддас барои ин дарс шогирдон
кореро, ки  одатан хизматгорон мекарданд, ба �о овардан
намехостанд! Дар замони Исо, агар одамон ба ягон �о рафтан�
шаванд, бояд пиёда мегаштанд. И$лим гарм ва хушк буд, ро��о –
пурлой ва пурхок буданд. Пой�о зуд ифлос мешуданд, зеро одамон
шиппак п�шида мегаштанд. )ангоме ки одамон ба хонаи касе
меомаданд, со�иби хона ба хизматгор мефармуд, ки пеш аз он ки
ме�монон ба сари дастархон шинанд, пой�ояшонро ш�яд. Дар он р�з
Худованд Исо кори хизматгорро мекард.

● Ба чоркун�а�ои хол� ра!ам�ои !исми мувофи!и �умларо навишта, ду !исми
�умларо пайваст намо.

Он р�з иди Я�удоро васваса мекард.

Исо шогирдонашро бармегашт.

Исо бо шогирдонаш Фис� буд.

Шайтон д�ст дошт.

Исо назди Худо х�роки шом х�рдан� буд.

● Калима�ои матни Китоби Му!аддасро истифода бурда, россвордро пур кун.

Аз чап ба рост  
1. Номи дуюми Шимъ�н.  
5. Исо пой�ои он�оро бо ч� шуст?
3. Исо пой�ои .....................ро шуст.

Аз боло ба поён 
1. Исо чиро шуст? 
2. Исо пой�ои он�оро бо ч� пок кард? 
4. Исо обро ба ку�о рехт? 
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А4




АМАГ0: 

Петрус фа�мида наметавонист, ки чаро Исо пой�ои шогирдонашро мешуст. � намехост, ки
Худовандаш �амчун хизматгор пой�ои �ро ш�яд!

● Дар гирди суханоне ки Петрус ба Худованд Исо гуфт, давра каш.

● Ояти 13�ро хонда �ой�ои холиро пур кун. 

Агарчи Худованд Исо монанди хизматгор рафтор мекард, дар асл �  

ва :и он�о буд.

Худованд Исо ба шогирдон намунаи хуби му�аббат ва хоксориро нишон дод.

Дар замони мо одати шустани пой�ои ме�монон нест. Аммо мо, ба монанди Исо, набояд
худро аз дигарон боло гирем, балки он�оро д�ст дорем.

● Ояти тиллоиро хон ва дар поён навис.

Худованд Исо ба шогирдон намуна нишон дода, он�оро даъват намуд, ки ба дигарон хизмат
кунанд. Ин осон нест, аммо �ангоме ки мо ба Худованд бовар� мекунем, � ба мо ёр� меди�ад.

Китоби Му$аддас таълим меди�ад, ки Худо бояд дар �аёти мо дар �ои аввал бошад, баъд
одамони дигар, ва худамон – дар �ои охир.

● Калима�ои !айдшударо аз р7и тартиби дуруст навис.

Дигарон Ман Худо
(номи худро навис)

“Ҳар гоҳ инро донистед, хушо шумо, агар инро ба амал оваред”. (Ояти 17)

Ман паго��
пой�оямро

шуста будам.

Ман худам ин
корро карда
метавонам.

Пой�ои маро
�аргиз

нахо�� шуст.

Биё, ман
пой�ои Туро

меш�ям.
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Му!аддас A4

ДАРСИ 2�ЮМ: 
аёти Петрус
Петрус Исоро инкор мекунад Ояти тилло�:

Лу�о 22: 32

Лу�о 22: 3134, 

5462ро хон

Мирзо дар мактаб д�стони бисёр дошт. Боре дар р�зи �умъа талабагони синфи � дар бораи
на$ша�ои р�зи якшанбе с��бат доштанд.

“Ман ба назди бибиям меравам”, : гуфт яке. “Ман ба к�л меравам”, : гуфт дигар�. “Мирзо, ту
ч� кор мекун�?” “Ман ба �амоат меравам”, : гуфт Мирзо. Д�стони � хеле �айрон шуданд ва
пурсиданд, ки оё � �ар р�зи якшанбе ба он �о меравад.
“Не”, : дур�= гуфт Мирзо, зеро тарсид, ки д�стонаш �ро масхара мекунанд. 

Оиди �амин гуна рафтори �аввор� Петрус мо дар �икояи Китоби Му$аддас барои ин дарс
мехонем.

Пас аз х�роки шом Исо бо шогирдонаш ба к��и Зайтун рафт. � Петрусро ого� карда буд, ки
баъди андак муддат Петрус мег�яд, ки Исоро намешиносад.

● Оят�ои зеринро навис. 

Ояти 33.

Ояти 54. 

Ояти 55. 

● Ра!ами оятеро навис, ки дар он ба савол�ои зерин �авоб�о �астанд. 
Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Петрус аз дур� аз пайи Исо мерафт? 

Дар кадом оят гуфта мешавад, ки бо ву�уди ого�кунии Исо, Петрус лоф мезад?

Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Петрус дар назди гулхан бо душманони
Худованд Исо нишаста буд?

Ояти:

Ояти:

Ояти:

Вай ба Исо �авоб дод:

/3
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● Петрус се бор Устоди худро инкор кард. Навис, ки �ар дафъа Петрус ч� мегуфт.

Петрус  Худованд Исоро ИНКОР КАРД. 
Ин маънои онро дорад, ки � пайрави Исо буданашро рад кард.

● Калима�ои партофташудаи матни Китоби Му!аддасро навис ва
кроссвордро пур кун.

Дар�ол хур�с _ _ _ _   _ _ _  (3). Ва Худованд р�й гардонда,

ба Петрус  _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _  (5).  

Ва Петрус сухани Худовандро  _ _   _ _   _ _ _ _ _ , (2) 

ки ба вай гуфта буд:  “Имр�з, пеш аз он ки хур�с

бонг занад, Маро  _ _   _ _ _  инкор 

хо�& кард (4) ”.  Ва берун рафта, 

зорзор _ _ _ _ _ _  (1).

Бечора Петрус! � Худованд Исоро хеле
д�ст медошт, аммо Устодашро сахт хафа
кард. Петрус худро хеле бад �ис мекард.
Чаро Петрус Худованд Исоро инкор кард?
Шояд � аз он чи метарсид, ки  душманони
Худованд ба � гуфта ё карда метавонистанд.
Барои �ар кадоми мо го�о душвор аст, ки
пайрави Исо буданамонро эътироф намоем.

● Ояти тиллоиро истифода бурда, 
�ой�ои холии �умларо пур кун.

Исо барои П__ __ __ __ с    д  __ __    г__ __ __,  то ки

и__ __ __ __  вай  суст нашавад.

Худованд Исо имр�з низ барои касоне ки аз пайи � мераванд, ин корро 
мекунад.

Боз як каси дигар гуфт: 
“Дар �а$и$ат ин �ам бо � буд,

зеро ки вай �алилист.

Як одам гуфт:
“Ту �ам яке аз он�о

�аст�”.

Канизак гуфт: 
“Ин �ам бо � буд”.


АМАГ0:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му!аддас A4

ДАРСИ 3�ЮМ: 
аёти Петрус
Марги Худованд Исо                              Ояти тилло�:

'алотиён 2: 20

Мар�ус 
15: 2240ро хон

Дар охири дарси гузашта мо фа�мидем, ки Петрус зор:зор гиря кард. Худованд Исоро ба
салиб мехк�б кардан� буданд. Агарчи дар матни Китоби Му$аддас барои ин дарс номи Петрус
зикр намешавад, мо медонем, ки � азоб�ои Худованд Исоро медид. (1 Петрус 5:1ро хон).

● Сарбозон бо либоси Исо ч� карданд?

Дар замони Исои Масе� я�удиён �исобкунии ва$ти шабонар�зро аз соати 6:и са�ар сар
мекарданд, бинобар ин соати сеюм : барои мо соати 9:и паго�� аст; ва соати шашум :
нисфир�з�.

● Дар матни Китоби Му!аддас барои ин дарс се бор ва!т зикр мешавад. Дар соат
а!рабак�оро тасвир намуда, БО СУХАНОНИ ХУД навис, ки дар ин ва!т ч� р7й дод.

● Дар расми тахта бо �арф�ои калон айбнома бар зидди Исоро навис.
(Ояти 26�ро хон)

)ам я�удиён, �ам румиён Худованд
Исоро дар ягон чиз айбдор карда
натавонистанд. Аммо аз �ама
му�имтар он аст, ки дар назари Худо
� пурра бегуно� ва комил буд.
Якчанд сол пас Петрус дар бораи
Худованд Исо чунин навишт :  “�
гуно�е накардааст” (1 Петрус 2:22ро хон). Ба шарофати ин, � (ва тан�о �) “шахсан гуно��ои
моро дар Бадани Худ ба дор бардошт, то ки мо аз гуно��о фори= (озод) шуда, барои адолат
зиндаг� кунем...” (1 Петрус 2:24).

/6
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АМАГ0: 

● 
ангоме ки Худованд Исо дар салиб мехк7б буд, одамон ба D ч� гуна муносибат 
мекарданд? Хат кашида аввал ва охири �ар як �умларо пайваст намо.

о. 39  Мирисад                                             +ро дашном медоданд ва сар ме-унбонданд.

о. 31  Сарко�инон ва дигарон                      бовар кард, ки Исо Писари Худост.

о. 29  Ро�гузарон                                         +ро масхара мекарданд.

● Худованд Исо бо овози баланд фарёд зада, гуфт: “Эл�! Эл�! Ламма саба!тан�?” 
Маънои дурусти ин суханонро ранг кун.

● Бо пардаи калони вазнини маъбад (Хонаи Худо) ч� шуд?

● Дар назди �умла�о 
А ё НЕ навис:

Ба Худованд Исо н�шидан� доданд.

Худованд Исо аз салиб фаромад.

Бо � боз се каси дигарро ба салиб мехк�б карданд.

Якчанд нафар занон аз дур ниго� мекарданд.

● Ояти тиллоиро навис.

Дар хусуси ин суханон �айратовар хуб фикр кун! 

“Писари Худо маро д7ст дошт ва Худро барои ман таслим намуд”.

Ту метавон� �озир ба � бовар� намо� ва барои му�аббате ки ба ТУ дорад, ташаккур г��.

Як шахсе ки барои му�аббати Худованд Исо шукргузор буд, чунин суханонро навиштааст:

Дар салиб Ту ҳаёти Худро додӣ,
Ва баҳри мо қурбонии мӯъҷизаосо шудӣ.
Акнун ба шарофати хуни муқаддаси Ту
Ман назди Парвардигор омада метавонам.

"Худои Ман! Худои Ман! 
Чаро Маро тарк кард�?""Илёс! Илёс! )озир омада ба ман ёр� де�".
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му!аддас A4

ДАРСИ 4�УМ: 
аёти Петрус
“Оё Маро д�ст медор&?” Ояти тилло�:

Румиён 4:8

Ю�анно 
21: 117ро хон

Пас аз он ки Худованд Исо аз мурдагон зинда шуд, шогирдон ба Lалил рафтанд ва ба кори
му$аррарии худ баргаштанд, ки бо он пеш аз он�оро даъват кардани Исо маш=ул буданд.

● К� пешни�од кард, ки рафта, мо�� сайд кунанд?

● Боз шаш шогирд �амро�и 7 рафтанд. Ном�ои ду нафари он�оро навис.

● Паго�ии р7зи дигар к� дар со�ил истода буд?

Хеле �айратовар аст, аммо шогирдон �ро нашинохтанд. )ангоме � пурсид, ки оё он�о чизе
сайд кардаанд, он�о “Не” гуфтанд.

● D ба он�о ч� карданро фармуд? Дар зери �авоби дуруст хат каш.

"Р�зи дигар боз сайд карда бинед" "Ба чу�уроб биронед"

"Т�рро ба тарафи рости �аи� партоед"

)ангоме ки он�о ба гапи � итоат намуданд, хеле ба �айрат омаданд. Т�ри он�о пур аз мо��
шуд, ва он�о фа�миданд, ки дар назди он�о Кист.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки �ангоме Петрус суханони: 
“Ин Худованд аст!”�ро шунид, ч� кард.

● Дар гирди се чизе ки он�о дар со�ил диданд, хат каш. (Ояти 9-ро хон)

● Дар т7р ч� !адар мо�� буд? Дар гирди �авоби дуруст хат каш.

315
513

135
153

351

531
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

● Jавоб�ои дурустро бо аломати (V) ва �авоб�ои нодурустро бо 
аломати (X) ишора намо.

Т�р дарид. (Ояти 11)

Исо ба Андриёс гуфт, ки мо�� биёрад. (Ояти 10)

Шогирдон пурсиданд: “Ту кист�?" (Ояти 12)

Ин аввалин бор буд, ки Исо баъд аз зинда шуданаш  
аз мурдагон, ба шогирдони Худ зо�ир шуд (Ояти 14)

Пас аз х�роки хуби са�ар� Худованд Исо $арор дод, ки бо Петрус гуфтуг� кунад.

● Калима�ои партофташударо навис.
Исо гуфт: "Шимъ7н! Оё Маро бештар аз ин�о д7ст медор�?"

Шимъ�ни Петрус �авоб дод:

Исо гуфт:

Исо гуфт: "Шимъ7н! Оё Маро д7ст медор�?"

Шимъ�ни Петрус �авоб дод:

Исо гуфт:

Исо гуфт: "Шимъ7н! Оё Маро д7ст медор�?"

Шимъ�ни Петрус �авоб дод:

Исо гуфт:

Худованд Исо ба Шимъ�ни Петрус супориши нав дод. � бояд пайравони
Худованд Исоро таълим медод ва дар �а$$и он�о =амхор� мекард.

● Худованд Исо бори сеюм аз Петрус пурсид: “Оё Маро д7ст медор�?”
Амали �авобии Петрусро аз матн ёб ва бо суханони худ тасвир намо. 

Лекин муносибати ту ба Худованд Исо ч� гуна аст?

Бо ву�уди он ки Петрус аз Худованд Исо р� гардонда буд, акнун � бахшида шуд ва
тайёр буд барои � кори му�имеро ба �о оварад. Чунин мешавад, ки масе�иён низ
ба Худованди худ хиёнат мекунанд, аммо агар он�о самимона бахшиш пурсанд ва
аз гуно��ои худ тавба намоянд, � тайёр аст он�оро аз нав $абул намояд.

/4
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АМАГ0:



ДАРСИ 1�УМ:  Петрус 
Дарси фур	тан� Ояти тилло�:

Ю�анно 13: 15

Ю�анно 
13: 1�17�ро хон

Хониши иловаг�: •  Лу�о 22: 13�20 • 1 Петрус 5: 5 • Филиппиён 2: 5�8

�ар сол я	удиён аз �улом� дар Миср озод шудани хал�ашонро �ашн мегиранд. Ин
ид Фис	 ном дорад. �ангоме ки Худованд Исо Фис	ро �ашн мегирифт, 	амро	и
шогирдон "Шоми Худованд"$ро ба �о овард (ки 	амчунин шикастани нон номида
мешавад). ' нонро 	амчун рамзи бадани Худ, ки барои мо дода шуд, ва косаи майро
	амчун рамзи хуни Худ, ки барои мо рехта шуд, истифода бурд  (Лу�о 22: 13$20$ро хон).

● Дар Ю�анно 13: 1�3 мо оиди се чизе ки Исо медонист, мехонем.        
Он�оро навишта гир.

�ангоми шом Худованд Исо аз сари дастархон хест ва дар назари шогирдон
рафтори хеле а�иб намуд. �ангоме ки он	о ба хона омаданд, касе набуд, ки пой	ои
он	оро ш/яд. Худованд Исо ин вазифаи фур/танонаро ба /	да гирифт! �е� яке аз
	аввориён, инчунин Петрус, фикр накард, ки пои Устодашро ш/яд. Он шаб он	о
бояд дарси му	имеро аз худ мекарданд.

● КРОССВОРДРО ПУР КУН.

Аз чап ба рост  
1. Номи дуюми Шимъ/н.  
5. Исо пой	ои он	оро бо ч� шуст?
3. Исо пой	ои ...................ро шуст.

Аз боло ба поён 
1. Исо чиро шуст? 
2. Исо пой	ои он	оро бо ч� пок кард? 
4. Исо обро ба ку�о рехт? 

● Петрус ба Исо ч� савол дод?
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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НАТИ+А:

Худованд Исо гуфт, ки замоне мерасад, ки Петрус маънои ин амали 'ро мефа	мад.

● Петрус дар -авоб ба Худованд Исо ч� гуфт?

Исо ба Петрус фа	монд, ки агар / "шуста нашавад", бо Исо 	иссае нахо	ад дошт. Инро
шунида, Петрус хо	иш кард, ки на фа�ат пой	ояшро ш/яд!

● Cуханонеро, ки 4 ба Худованд Исо гуфт, навис.

● Чаро Исо гуфт, ки на �амаи он�о пок �астанд? (Оят	ои 10 ва 11$ро хон).

Бо ин амали од� ва нек Худованд Исо ба Петрус ва дигар шогирдон а	амиятнокии фур/тан�
ва ба хизмати якдигар тайёр буданро нишон дод. Ин барои он	о дарси душвор буд!

● Лу8о 22: 24�ро хонда, он чиро, ки он�о дар бораи он ба�с мекарданд, навис.

Аммо амали Худованд Исо маънои чу�уртар дорад.

● Филиппиён 2: 5�8�ро хон ва дар р4 ба р4и баёнот -авоби @А ё НЕ навис:

Худованд Исо – Худост.

' монанди одам нашуд.

' мисли �улом шуд ва Худро фур/тан намуд.

' то дами марг дар салиб итоаткор буд.   

Шустани пой	ои шогирдон намунаи он чизе буд, ки Худованд Исо барои тамоми �а	он кард.
' бо омодаг� Осмон	оро тарк кард ва ба замин омад. ' 	амчун одам таваллуд шуда, Худро
фур/тан намуд ва мисли �улом гардид, ва ба хости Худо итоаткор буд. ' дар салиб мурд, то
ки гуно		ои мо бо хуни гаронба	ои ' шуста шаванд.

● 1 Петрус 5: 5�ро навис. Аз ин оят аён мегардад, ки Петрус ин дарси фур4таниро
фаром4ш накард.

● Хулосаи дарс дар ояти тилло� навишта шудааст. Ин оятро навишта гир.

на тан	о ............................ 

маро, балки д......................  ва

................  маро биш/й.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му8аддас A4

ДАРСИ 2�ЮМ:  Петрус
Дарси вафодор� Ояти тилло�:

Лу�о 22: 31�32

Лу�о 22: 31�34 
ва 39�62�ро хон

Хониши иловаг�: • Ю�анно 18:10�11  • 1 �	ринтиён 10:11�13   
•  1 Петрус 1:13�16, 5:8�9

�ангоме ки Худованд Исо пой	ои  	аввориёнро шуст, ' ба он	о дар бораи он чи гуфт, ки
бояд ба зуд� р/й ди	ад: Петрус се бор Исоро инкор мекунад!

● +авоб�оро дар -ой�ои хол�  навис, баъд он�оро дар муаммо ёфта,
дар гирдашон хат каш.

1. Исо Петрусро ..................... номид.

2. Петрусро к� мехост озмоиш кунад? ....................

3. Шайтон мехост шогирдонро чун гандум аз

.................... гузаронад.

4. Исо дуо карда буд, ки ...............и Петрус таназзул 
накунад (суст нашавад).

5. Петрус бояд бародарони худро ......................... 
гардонад (ояти 32).

6. Кадом паранда бояд бонг мезад? ................

7. Ин паранда бояд чанд бор бонг мезад? .......

8. Петрус гуфт, ки тайёр аст бо Исо ба ку�о биравад? ..............

● @арф�ои бо8имондаро навишта гир, ва мефа�м�, ки Худованд Исо �ангоми 
х4роки шоми охирин ба шогирдонаш ч� гуфт.

Петрус, ки чун 	амеша ба худ бовар� дошт, ваъда дод, ки ба Худо вафодор мемонад. Аммо
Худованд Исо гуфт, ки Петрус, бо ву�уди дилпурияш, 'ро инкор мекунад. Мо бояд
боэ	тиёт бошем, ки дилпуриямон моро ба гуно	 оварда нарасонад.

● 1 G4ринтиён 10: 12�ро хон ва фикр кун, ки ин оят дар бораи ч� мег4яд.

Баъди муддате он	о аз хонае ки дар он х/роки шом
х/рданд, баромада ба бо�и Fатсамон� рафтанд. Ин бо� дар
назди к/	и Зайтун буд.

● @ангоме ки он�о омаданд, Исо ба он�о ч� гуфт?

● @ангоме ки Исо пас аз дуо гуфтан назди он�о баргашт, I чиро дид?

Афс/с, ки Петрус ва шогирдони дигар бедор монда натавонистанд! Он чи баъд р/й дод, дар
хотири Петрус муддати зиёд бо�� монд!
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НАТИ+А: 

● Суханони Петрусро аз 1 Петрус 5: 8 дар бораи зарурати бедор мондан навишта гир.

Дар Ю	анно 18:10 мо мехонем, ки ч� тавр Петрус бефикрона рафтор намуд.

● I ч� кор кард?

Вазъият торафт бадтар мешуд. Петрус ба �ои он ки ба Худованд бовар� намуда, фармон	ои 'ро
интизор шавад, худхо	она амал кард. Ин шояд аз тарс барои 	аёти худ ва 	аёти Худованд буд.
Мутаассифона, вазъият бадтар шудан мегирифт. Дилпурии / акнун ку�о шуд? Агар мо барои дуо
гуфтан бознаистем, мо на ба Худованд, балки ба �увваи худ такя карда амал менамоем. 

● Калима�ои партофташударо аз Ин-или Лу8о 22: 54�60 навис.

Ва ____ дастгир карда бурданд, ва ба хонаи __________ оварданд. Ва Петрус аз дур аз паи он	о
__________  шуд. Ва�те ки он	о дар р/и 	авл� оташ даргиронда, даври он як�оя нишастанд, Петрус
низ дар миёни он	о нишаст. Ва канизе вайро назди оташ нишаста дид ва синчакунон ба вай ниго	 карда,
гуфт: «_____________________».   Лекин вай инкор карда, ба зан гуфт: «Ман 'ро намешиносам».
Пас аз муддате як одами дигар вайро дида, гуфт: «Ту 	ам яке аз он	о 	аст�». Аммо Петрус ба он
одам гуфт: «_______________________».  Тахминан ___  соат гузаштан баъд, боз як каси дигар бо
исрор гуфт: «______________________________, зеро ки вай �алилист».  Аммо Петрус ба он кас
гуфт: «_____________________________». Ва 	ан/з вай сухан меронд, ки дар	ол хур/с бонг зад.

● Ра8ам�ои аз 1 то 4�ро навишта, -умла�оро бо тартиби дуруст гузор.

Петрус баромада, зор$зор гиря кард.

Худованд р/й гардонда, ба Петрус назар андохт. 

Петрус суханони Худовандро ба ёд овард.

Петрус 	ан/з сухан меронд, ки хур/с бонг зад.

Шунидани бонги хур/с шояд барои Петрус хеле да	шатовар буд! Суханоне ки Исо дар хона гуфт,
и�ро шуданд! �айратовар нест, ки Петрус зор$зор гиря кард, зеро фа	мид, ки ба Худованд хиёнат
кардааст! �ол он ки ' Устодашро хеле д/ст медошт! Ба �ариб� / ваъда дода буд, ки то охир ба '
вафодор мемонад, аз 	амин сабаб ба ин �о омад, агарчи шогирдони дигар гурехта буданд! �амаг�
якчанд сухани каниз ва касоне ки дар назди / буданд, /ро тарсонданд!

Оё дар 	аёти ту 	ам 	амин тавр намешавад? Ту дар дил хо	иши зиёди аз пайи Худованди худ рафтан
дор�. Аммо го	о фа�ат як$ду сухани д/стон туро метарсонанд, ва ту тайёр 	аст� 'ро инкор кун�.

● Суханонеро, ки Петрус дар номааш ба шогирдони Исо навиштааст,
навишта гир (1 Петрус 1: 16).
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му8аддас A4

ДАРСИ 3�ЮМ: Петрус
Дарси !ам ва шод�

Ояти тилло�:

1 Петрус 3: 18

Лу�о 24: 1�12 

ва 33�49�ро хон

Хониши иловаг�: •  Ю�анно 16: 20�22  • Аъмол 13: 38�39  • 1 Петрус 2: 21�25

Исоро инкор кардани Петрусро фа	мида, мо мехо	ем фа	мем, ки
оё / довар� ва ба салиб мехк/б шудани Худованд Исоро дид ё не.

● 1 Петрус 5: 1�ро хон ва он 8исми оятро навис, ки дар он оиди
он гуфта мешавад, ки 4 азоб�ои Худовандро дида буд.

Дар нома	ои ' боз дигар исбот	ои он 	астанд, ки / шо	иди марги Худованд Исо буд.

● 1 Петрус 3: 18�ро хон ва сабаб�ои азоб�ои Масе�ро навишта гир.

● Лу8о 24: 46�ро навис ва дар гирди он чизе, ки дар р4зи сеюм р4й дод, хат каш.

Марги Масе	 ба Петрус таъсири зиёд расонд. Ба ту ч�? Оё ту сарфа	м мерав�, ки Масе	
барои ту мурд? Оё ту мефа	м�, ки ' барои гуно	и ту �азо дид, ва аз 	амин сабаб ту на�от
ёфта метавон�?

Р/зи марги Исо барои Петрус р/зи да	шатовар буд. Шуб	ае нест, ки / мехост ба Худованди
худ г/яд, ки барои 'ро инкор карданаш хеле шарм медорад. Аммо аз матни Китоби
Му�аддас мо мефа	мем, ки ч� тавр �ами Петрус ба шод� мубаддал мегардад!

● Дар -умла�о дар зери калима�ои дурусти 8айдшуда хат каш.

Дар р/зи якшанбе, хеле БАРВАNТ \ ДЕР, назди �абр �АВВОРИЁН \ ЗАН�О \
КО�ИНОН омаданд. Он	о диданд, ки ПАРДА \ ДАР \ САНГ  аз сари �абр �алтонда

шудааст. Он	о дарун даромада, FАСАДИ \ ЛИБОСИ Худованд Исоро наёфтанд. ЧОР \
СЕ \ ДУ мард, ки либоси дурахшон дар тан доштанд, ба он	о гуфтанд, ки ' э	ё (зинда) 

шудааст, аз 	амин сабаб он	о рафта, ба ДА� \ ЁЗДА� \ ДУВОЗДА� 
нафар 	аввориён во�еаи р/йдодаро на�л намуданд.

● Дар Ин-или Мар8ус 16: 7 гуфта шудааст, ки зан�о бояд рафта махсус ба як шахс
дар бораи зинда шудани Худованд Исо мегуфтанд. Номи 4ро навис.
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НАТИ+А:

● Петрус ва �аввориён суханони зан�оро шунида, ч� фикр карданд? (Лу�о 24:11�ро хон)

Петрус назди �абр давида рафт, то худаш бовар� 	осил кунад.

● Бо СУХАНОНИ ХУД он чиро, ки 4 дид ва �ис кард, тасвир намо.

Петрус, шояд, 	айрон шуд, ки Фаришта номи /ро зикр намуд, 	ангоме касонеро номбар кард, ки
бояд аввалин шуда дар бораи зинда шудани Худованд Исо мефа	миданд. Оё дар 	а�и�ат
Худованд Исои зиндашуда мехост Петрусро, ки ба ' хиёнат кард, бинад? Дар худи 	амин р/з
Исои зиндашуда бо Петрус вох/рд! Мо намедонем, ки он	о дар бораи ч� гап заданд.

● Аммо дар ояти 34 дар бораи он гуфта мешавад, ки он�о �а8и8атан вох4рданд. 
Ин оятро навишта гир.

● КРОССВОРД

Аз боло ба поён:
1. Исо инро х/рд.
3. Исо инро ба шогирдон гуфт (о. 36).
5. Р/	 инро надорад.
6. Исо инро низ х/рд.

Аз чап ба рост:
1. Шогирдон аз хурсанд� .....................

мешуданд. (о. 41)
2. Калимае ки шаба	ро ифода мекунад (о. 37).
4. Исо ба он	о .....................и Худро нишон дод.
7. Исо ба он	о инчунин ....................и Худро нишон дод.

● Чаро �аввориён тарсида буданд? (Ба Лу�о 24:37 нигар)

Ин дар 	аёти Петрус ва д/стони / 	одисаи бени	оят 	айратовар буд! 
Акнун он	о �амгин набуданд – акнун он	о шод буданд, ки 
Худованди зиндашудаи худро мебинанд.

�ангоме ки мо аз гуно		ои худ пушаймон мешавем ва бовар мекунем,
ки Худованд Исо мурд ва зинда шуд, то ки На�отди	андаи мо бошад, он го	 �ами мо ба шод�
табдил меёбад, мо бахшида мешавем ва 	аёти абад� ба даст меоварем. Ин он чизест, ки
Худованд Исо фармуд, то Петрус ва дигар шогирдон ба 	амаи одамон на�л кунанд.

● Навис, ки чиро он�о бояд мавъиза мекарданд. (Ояти 47�ро хон).
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му8аддас A4

ДАРСИ 4�УМ: Петрус
Дарси му�аббат Ояти тилло�:

1 Ю�анно 4: 16

Ю�анно 
21: 1�19�ро хон

Хониши иловаг�: •  Забур 114: 1�6  • Лу�о 7: 36�50   • 1 Ю�анно 4: 19�21

Худованд Исо баъд аз зинда шуданаш ба шогирдон дар Я	удо зо	ир шуда буд. Баъд '
инчунин ба 	аввориён дар �исми шимолии кишвар, ки Fалил ном дошт, зо	ир шуд. Китоби
Му�аддас дар бораи ин во�еаи р/йдода на�л мекунад. Петрус боз бо Исо с/	бати махсус дошт.

● Якчанд шогирдон як-оя -амъ шуда буданд. Дар кроссворд
ном�ои шогирдон ва хешовандони он�оро навис.

1. Номи / экизак буд.

2. Номи дуюми Петрус.

3. ' аз Nоно буд.

4. Номи падари Яъ�уб ва Ю	анно

● Яке аз �аввориён гуфт, ки ба с4и ба�р рафтан мехо�ад.
Ишора намо, ки 4 к� буд ва ч� кор кардан� буд.

Ю	анно                       Яъ�уб                   Петрус

Сайр Мо	игир� Шиновар�

● +авоби @А ё НЕ ва ра8ами оятеро, ки -авобатро тасди8 менамояд, навис:

Исо дар со	ил истода, он	оро мушо	ида мекард. Ояти

Он шаб он	о 	е� чиз сайд накарданд. Ояти

Исо гуфт, ки т/рро ба тарафи чапи �аи� партоянд. Ояти

Тумо ба Петрус гуфт: "Ин Худованд аст". Ояти

Он	о саду 	афтод мо	� сайд намуданд. Ояти

Исо оташ ва х/рок тайёр намуд. Ояти

● Чаро �е- яке аз шогирдон аз Исо напурсид, ки I кист?

● То ин ла�за Исо чанд бор ба шогирдони Худ зо�ир шуда буд?
Дар гирди -авоби дуруст хат каш.

2 бор 3 бор 5 бор 10 бор
�аввориён, шояд, Исоро дар со	ил дида, хеле 	айрон шуданд. Tайр аз ин, Исо барои он	о
х/рок тайёр намуд. Петрусро боз як с/	бат бо Устод интизор буд. �ангоми х/рокх/р�
Худованд Исо ба / се савол дод.
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● Саволи якумеро, ки Исо ба Петрус дод, навис. 

● Он чиро, ки Петрус бори сеюм -авоб дод, навис.

Fолиби ди��ат аст, ки Худованд Исо се бор аз Петрус пурсид, ки оё вай 'ро
д/ст медорад.

● Петрус чанд бор Худовандро инкор карда буд? (Ба дарси 2 нигар)

Худованд ба Петрус имкон дод, ки 	ама чизро аз нав сар кунад. Петрус дар
	узури шогирдон гуфт, ки Устодашро д/ст медорад. Петрус фа	мид, ки бо
ву�уди 	амаи фур/ �алтидан	ои /, Худованд 	ан/з 	ам /ро д/ст медорад.

Биё, фаром/ш намекунем, ки Худо му	аббати Худро ба мо ч� тавр нишон дод –
На�отди	андаи мо дар салиб мурд. ' 	е� го	 ба мо хиёнат намекунад, агарчи мо
метавонем ба ' хиёнат кунем!

● Ду фармонро навис, ки Худованд Исо ба Петрус дод, �ангоме
Петрус гуфт, ки Iро д4ст медорад (Ба Ю�анно 21:19 нигар).

Дар матни Китоби Му�аддас "шогирде ки Исо /ро д/ст медошт" зикр шудааст
(ояти 7 ва 20). Ин шогирд (худи Ю	анно) му	аббати Худовандро хеле �адр
мекард. Оё ту онро �адр мекун�? Петрус низ дар бораи му	аббати Худованд
бисёр чиз	оро фа	мид. Акнун Худованд мехост ба Петрус дар амал ба '
му	аббат зо	ир намуданро ёд ди	ад.

● Дар зери суханони Худованд Исо, ки I ду бор ба Петрус гуфт, хат каш.

“Аз Ман битарс”   “Маро фаром�ш кун” 

“Аз пайи Ман биё”    “Маро тарк кун”

Агар ту самимона "Худовандо, ман Туро д/ст медорам" гуфта тавон�, пас аз худ
бипурс: “Ман барои нишон додани му�аббати худ ба I ч� мекунам? Ман барои
Худованд ч� карда метавонам?”

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

/2
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НАТИ+А:



Иброҳим 1 
Петрус 3 



Абром дар шаҳри калоне зиндагӣ мекард. Боре Худо гуфт: “Абром, Ман
мехоҳам, ки ту хона ва дӯстонатро тарк карда, ба замини дигар равӣ. Ман
туро ба он ҷо роҳнамоӣ мекунам”. 

Абром ба Худо боварӣ кард ва ба сафари дуру дароз баромад. Ҳамроҳи ӯ
занаш Сорай ва ҷиянаш Лут рафтанд.

Номҳои шахсонеро, ки ҳамроҳи Абром рафтанд, пурра кун.

С __ __ __ __    ва    Л __ __ .

Пас аз сафари дуру дароз Худо боз бо
Абром гап зад: “Ин заминро Ман ба ту
ва оилаат медиҳам”.

Ин замин чунин ном дошт:

Нуқтаҳро пайваст намо ва расмро

ранг кун.

/10

�икояи1�ум: Абром хонаашро тарк мекунад

Ин ҳикоя дар бораи боварии Абром ба Худо аст. Ҳастӣ 12: 1-9-ро
хон
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А5



Абром ва Лут рамаҳои калони гӯсфандон
ва хизматгорони бисёр доштанд, ки ин
рамаҳоро нигаҳбонӣ мекарданд. Боре
хизматгорони онҳо аз он сабаб бо ҳам
ҷанҷол карданд, ки барои ҳамаи
гӯсфандон ба қадри лозимӣ алаф набуд.
Абром ҷанҷол кардан намехост. Аз ҳамин
сабаб ӯ гуфт, ки ӯ ва Лут бояд дар
ҷойҳои гуногун зиндагӣ кунанд.

Абром ба Лут пешниҳод намуд, ки
аввалин шуда заминро интихоб кунад.
Абром одами некӯкор буд. Лут бошад
бештар дар бораи худ фикр мекард. Ӯ
барои худ ҷои беҳтарро интихоб намуд,
агарчи барои эҳтироми амакаш
метавонист аз он даст кашад. Пас аз он
ки ӯ рафт, Худо ба Абром гуфт, ки
ТАМОМИ ин заминро ба ту медиҳам.
Иброҳим танҳо барои худ фикр
намекард, аз ҳамин сабаб Худо дар ҳаққи
ӯ хеле хуб ғамхорӣ намуд.

Худо ба Иброҳим чӣ қадар заминро ваъда кард? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш. 

Андак заминро     Тамоми он заминро Ҳеҷ қадар

Калимаҳо ва расмро ранг кун.

ХХудои ман ҳар
эҳтиёҷи шуморо пур

хоҳад кард.
Филиппиён 4:19

Дарси Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

/10

�икояи2�юм: Иброҳим ва Лут

Ин ҳикоя дар бораи интихоби худпарастонаи Лут аст.

A5

Ҳастӣ 
13: 1-18-ро хон



Абром аз он ғамгин буд, ки фарзанд надошт. Ӯ мехост писар-ворис дошта бошад ва
дар ин бора ба Худо гуфт. Худованд ба Абром фармуд, ки аз хайма баромада, ба
осмон нигарад ва ситораҳоро шуморад. Аммо Абром ҳамаи ситораҳоро шуморида
наметавонист. Онҳо беҳад зиёд буданд!

Он гоҳ Худо ба Абром писар ваъда кард. Аммо ин тамоми гап набуд! Дар оянда
авлодони ӯ мисли ситораҳои осмон бисёр мешаванд. Абром ба гуфтаҳои Худо бовар
кард. Ӯ медонист, ки Худо ваъдаҳояшро ба ҷо меоварад. Худо номи Абромро ба
Иброҳим иваз намуд, ки маънояш “падари бисёр касон” аст. Ӯ ҳамчунин номи
Сорайро дигар кард, акнун номи вай Соро буд (Ҳастӣ 17:5, 15).

Акнун номи Абром чӣ буд?   __ __ __ __ __ __ __

Дар расм ситораҳои бисёрро тасвир кун, ва баъд тамоми расм ва суханони

Китоби Муқаддасро ранг кун.

....як сухан ҳам

иҷронашуда намондааст.
3 Подшоҳон 8:56

Дарси Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1
A5

/10

�икояи3�юм: Ваъдаҳои Худо

Ин ҳикоя дар бораи боварӣ ба ваъдаҳои Худо аст. Ҳастӣ 
15: 1-7-ро хон



Рӯзи гарм буд. Иброҳим дар назди
хаймаи худ нишаста буд. Назди ӯ се
меҳмони ғайриодӣ омаданд. Онҳоро
Худо аз Осмон фиристода буд!
Иброҳим онҳоро хуб қабул намуд ва ба
истироҳат даъват кард. Ӯ ва Соро
хӯроки бомаза тайёр карданд. 

Меҳмонон хӯрокро хӯрда, ба Иброҳим
гуфтанд, ки ба қарибӣ Соро писареро,
ки Худо ваъда карда буд, таваллуд
мекунад. Cорои пиронсол инро шунида
хандид! 

Аммо Худованд гуфт: 

““Магар барои Худованд

чизи мушкиле ҳаст?”
Ҳастӣ 18:14

Расм ва суханони Китоби Муқаддасро ранг кун.

Ва дере нагузашта онҳо писардор шуданд. Худо ваъдаашро иҷро кард! Онҳо
кӯдакро Исҳоқ ном гузоштанд.

Номи кӯдакро навис. И __ __ __ __ .

Воқеаи Иброҳим ба мо нишон медиҳад, ки ба Худо боварӣ намудан
ва ба Ӯ итоаткор будан то чӣ дараҷа муҳим аст. /10

�икояи4�ум: Меҳмонони Иброҳим

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр ваъдаи Худо иҷро шуд. Ҳастӣ 18:1-15;
21:1-3-ро хон

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



�ИКОЯИ 1�УМ: Худо Ибро�имро 
даъват мекунад Ояти тилло�:

Масал�о 3: 5

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
12: 1�9�ро хон

Оё ту ягон ва�т ба хонаи дигар к�чида�?
�ангоми к�чидан ч� �адар чиз�оро
бандубаст кардан даркор аст! Аммо ба �ар
�ол дар хонаи нав зиндаг� кардан шав�овар
аст!

Абром он касе буд, ки зодго�и худро тарк
карда, ба кишвари дигар, ки дар масофаи
сад�о километр буд, рафт. 

" барои ин сабаби махсус дошт. Худо ба
Абром гуфт, ки кишвари худро тарк карда, ба
замине ки " нишон меди�ад, равад.

● Он чиро, ки Худо ба Абром гуфт, навис. (Ба �аст� 12:1 нигар)

Чаро Худо ба Абром гуфт, ки кишвари худро тарк кунад? Чунки барои �аёти
вай Худо на�ша�ои олидара&а дошт. Худо мехост аз � хал�и махсус ба ву&уд
оварад. Абром бояд шахси хеле а�амиятнок мешуд!

/5

Аз  з_ _ _ _ _   худ 

с�и замине ки ба ту 

н_ _ _ _ меди�ам, равона шав.

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А5



НАТИ&А: 

● Дар р* ба р*и +умла�о +авоби �А ё НЕ навис.

Абром аз хона рафт, чунки бо а�ли оилааш &ан&ол кард. ______

Худо мехост, ки аз Абром хал�и махсус ба ву&уд оварад. ______

Абром кишвари худро аз сабаби гуруснаг� тарк кард. ______

Абром бояд шахси а�амиятнок мешуд. ______

Акнун Абром ч� мекунад? Оё � ба Худо итоат мекунад ва оё ба ваъдаи � бовар менамояд? Ё
шояд � ба он чи Худо ба � мегуфт, ди��ат намеди�ад? Абром хирадмандона рафтор намуд –
� ба Худо ИТОАТ КАРД ва БОВАР НАМУД. Ин барои мо низ чизи бе�тарин аст!

● Калима�ои ояти тиллоиро ранг кун.

Бо тамоми дили худ ба
Худованд таваккал намо.

● Ин суханон дар китоби Масал�ои Сулаймон, 

боби ,    ояти навишта шудаанд. (Ояти тилло�)

�амин тари�, Абром ба ро� баромад, ва намедонист, ки Худованд �ро ба ку&о бурда
мерасонад. Баъди р�з�ои зиёд � ба замини Канъон омад. Худо ваъда дод, ки ин заминро ба
Абром ва насли � меди�ад.

● Номи заминеро, ки Худо онро ба Абром ваъда кард, навис.

К __ __ __ __ __
�амро�и Абром зани � Сорай ва &иянаш Лут рафта буданд.

● Ном�ои он�оро дар зери расм�о навис.

C __ __ __ __             Л __ __

/4

/5

/2

/4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му>аддас A5

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Абром ва Лут
Ояти тилло�:

Филиппиён 4: 19

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст�
13: 1�18�ро хон

Абром шахси хеле сарватманд
шуд. " бисёр шутур�о, буз�ову
г�сфандон дошт. 7ияни � Лут низ
рама�ои калон дошт.

Го�о хизматгорони он�о бо �ам
&ан&ол мекарданд, чунки барои
�амаи �айвонот алаф кам буд.

● &авоби савол�оро дар 
КРОССВОРД навис.

1. Ч�понон го�о ч� мекарданд?

2. Абром ва Лут _____________ калон доштанд.

3. Абром ч� гуна шахс шуд?

Абром аз сабаби &ан&ол�ои байни
ч�понон =амгин мешуд. " ба хулосае
омад, ки � ва Лут бояд аз �ам &удо
шуда, ба &ой�ои гуногун раванд.
Абром шахси нак�кор буд. Лут бошад
бисёртар дар бораи худаш фикр
мекард. " барои худ �исми бе�тарини
чарого��оро интихоб намуд, агарчи
метавонист аз р�и э�тиром ба амакаш
гузашт кунад.

/6
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



● Расми шахсро бо тасвири хислат�ои * пайваст кун.

Лут ба шар� нигариста, дарёи Урдунро дид. " �амчунин чарого��ои хуби сералафи
обёришавандаро дид. Лут бисёр фикр накарда, �арор дод, ки ба шар� меравад.

● Расми он чизеро каш, ки Лут дар шар> дид ва ба он а�амият дод.

инчунин

Абром ва Лут ба тараф�ои гугогун рафтанд. Баъд
Худо боз ба Абром муро&иат намуд. " ба Абром
ваъда дод, ки ТАМОМИ заминеро, ки бо ниго�аш
фаро гирифта метавонад, ба вай меди�ад. Ин замин
аз � ва насли � мешавад. Сипас � сафарашро давом
дода, дар назди �ебр�н сокин шуд. Дар ин &о вай
�урбонго� сохт ва Худоро шукргузор� намуд.

● &ой�ои холии +умла�оро пур кун.

Абром дар назди __ __ __ __ __ __  сокин шуд ва дар он &о __ __ __ __ __ __ __ __ __

сохт ва Худоро __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  намуд.

Лут �арор дод, ки дар назди ша�ри Сад�м, ки сокинонаш хеле бадкирдор буданд, сокин
шавад. Афс�с, ки � интихоби нодуруст кард.

● Дар пеши номи ша�ре ки Лут дар назди он сокин шуда буд, аломати (V) гузор.

Мамре Сомария Сад�м

Дар �аёти худ �арор�ои дуруст �абул кардан хеле му�им аст. Мо бояд он чиро
интихоб намоем, ки ба Худо писанд меояд ва ба одамон нек� меоварад.
Дар ин масъала ба ту Худованд ёр� дода метавонад. 

Исои Масе� намунаи чунин зиндагиро нишон дод.

Инчунин дар
бораи дигарон
фикр мекард.

Бисёртар дар
бораи худаш
фикр мекард.

НАТИ&А: 

/3

/4

/4

/3

Лут  Абром



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му>аддас A5

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Ваъдаи Худованд
Ояти тилло�:

�аст� 15: 6

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
15: 1�7�ро хон

Агар ягон касе ки ту ба вай бовар� дор�, ба ту ваъда ди�ад, ту хеле хурсанд мешав�.
Чунки медон�, ки ягон ва�т � ваъдаашро и&ро мекунад.

Худо ба Абром ваъда�ои бисёр дод. Абром медонист, ки Худо �амаи он чиро, ки ваъда
додааст, ба &о меоварад. Аммо, шояд, барои � фа�мидани он душвор буд, ки ч� тавр
Худо аз � хал�и калоне ба ву&уд меоварад, �ол он ки � ва Сорай �е& фарзанд
надоштанд!

● Кроссвордро пур кун.

1. Абром ба к� бовар мекард?

2. Зани Абром ч� ном дошт?

3. Худо ба Абром ч� дод?

4. Худо аз Абром ч� ба ву&уд меоварад?

Худо боз дар р�ъёи м�ъ&изанок (дар хоб) бо Абром гап зад. Худо ба Абром ваъда дод,
ки � со�иби писар мешавад. Дар оянда аз ин писар боз бисёр фарзандон таваллуд
мешаванд, ва оила�ои нав пайдо мешаванд. Он�о "хал�и бузурге" мешаванд, ки Худо
дар бораи он�о гуфта буд.

● Худо ч� тавр бо Абром гап зад?

Дар  __ __ __ __ __   м�ъ&изанок.

● Худо ба Абром ва Сорай ваъда дод, ки ба он�о 

п __ __ __ __  меди�ад.

/8

/4

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас   сатҳи 2

1

2

3

4



НАТИ&А: 

Худо ба Абром гуфт: “Ба осмон
ниго� кун. Оё ситора�оро
�исоб карда метавон�?”

Албатта, � наметавонист!
Ситора�о чунон бисёр буданд,
ки он�оро �исоб кардан
=айриимкон буд! 

Худо гуфт, ки насли Абром ба
монанди ситора�ои осмон
сершумор мешавад.

Абром он �адар ба Худо бовар�
дошт, ки ба �е& як сухани Худо
шуб�а намекард.

● Дар расм ситора�ои бисёрро каш, ва баъд тамоми расм ва калима�ои ояти
тиллоиро ранг кун.

Абром ба Худо
бовар  кард.

�аст� 15: 6

Худо номи Абромро дигар кард, то ки вай суханони Худоро фаром�ш накунад. Аз ин ва�т
Абромро Ибро�им меномиданд, ки маънояш "падари хал��ои бисёр" аст.

Номи Сорай низ дигар карда шуд. Акнун вай Соро ном дошт. (�аст� 17:5, 15)

● Ном�ои нави Абром ва Сорайро навис.

И __ __ __ __ __ __   ва C __ __ __ 

/4

/4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му>аддас A5

�ИКОЯИ 4�УМ: Ибро�им ва ме�мон�ои *
Ояти тилло�:

�аст� 18: 14

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
18: 1�15�ро хон

Оё ба ту маъ�ул аст, ки ба хонаатон ме�мон�о оянд? Дар
яке аз р�з�ои гарм, �ангоме ки Ибро�им дар даромадго�и
хаймааш нишаста буд, � се шахси ношиносро дид ва зуд ба
пешвози он�о шитофт. 

" ба он�о пешни�од намуд, ки бо обе ки ба он�о оварда
мешавад, пой�ояшонро ш�янд, ва баъд каме нон х�ранд.

● Ибро�им ч� >адар ме�мон дошт?

1    2    3
Ибро�им зуд ба с�и хайма назди Соро шитофт ва аз � хо�иш кард, ки нон пазад. Баъд
г�солаеро интихоб намуда ба хизматгор дод, то ки кушта, г�шти онро пазад. Ибро�им
ба ме�монон рав=ан ва шир бурд ва то даме ки он�о х�рок мех�рданд, дар назди он�о
буд.

● Он чиро, ки ме�монон мех*рданд, навис.

н __ __,   р __ __ __ __ __,

ш __ __   ва г __ __ __ .
Ин ме�монон махсус буданд, чунки
он�оро Худо фиристода буд. Яке аз
ме�монон ба Ибро�им хабари бисёр
хуб расонд.

/1

/8
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ&А:

● Хонача�ои ну>тадорро ранг кун, ва мефа�м�, ки ба >ариб� Соро ва
Ибро�им бояд со�иби к� мешуданд.

Азбаски Ибро�им ва Соро аллакай пир буданд, Соро аз фикри он ки
фарзанддор мешавад, ханда кард.

Аммо р�зе фаро расид, ки он�о писардор шуданд ва �ро Ис�о� ном доданд.
Акнун Соро бо сабаби дигар механдид. " аз хурсанд� механдид! " фа�мид,
ки барои Худо �е& чизи =айриимкон нест, " �амеша ба ваъда�ои Худ вафо
менамояд.

● Худо ба ч� �амеша вафо мекунад?

В __ __ __ __ __  Х __ __.

Мо �ам метавонем аз Худо миннатдор бошем, ки " ваъдаашро дар бораи
На&отди�анда ба &о оварда, Худованд Исоро фиристод, ва " барои мо мурд.
Оё ту барои ин ба " ташаккур гуфт�?    _______

● Дар р* ба р*и +умла�о +авоби �А ё НЕ навис:

Соро �ангоми писардор шуданаш &авон буд.

" писарашро Ис�о� номид. 

Худо �ама корро карда метавонад.
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�ИКОЯИ 1�УМ: �аёти Петрус
Петрус мавъиза мекунад           Ояти тилло�:

Аъмол 1: 8

Аъмол 
2: 1�43�ро хон

Худованд Исо аз к�и Зайтун ба осмон рафт, то ки бо Падари Худ бошад. � ба
Петрус ва дигар  �аввориён кори нав супурд – ба тамоми а�ли �а�он дар бораи
Худо на!л кардан. Петрус, э�тимол худро барои и�рои чунин супориши калон на
он !адар дилпур �ис мекард. Оё  аз �даи ин кор мебарoяд?

● Ояти тиллоиро, ки дар он Худованд Исо ба �аввориёни Худ �увват
ваъда меди�ад, навис.

● Калима�оро ба "умла�о навис.

тундбод      Р	
ул�удс      оташ      Пантикост

Дар рзи __________________ �амаи �аввориён дар як �о �амъ омада буданд.

Ного� аз осмон *ул*улае шунида шуд, чун садои _____________ ва бар �ар як

шогирд забона�ои _________ пайдо шуданд. Ин Р_____________ буд. Аз

�амин ла�за он�о хеле та*йир ёфтанд. Акнун �аввориён далер гардиданд ва

метавонистанд супориши Худованд Исоро ба �о оваранд.
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А5



�АМАГ%: 

● Баъд аз фуруд омадани Р*�ул�удс як во�еаи �айратовар р*й дод. Дар гирди
калима�ое хат каш, ки ин во�еаи р*йдодаро дуруст тасвир менамоянд.

1. Петрус бо  да
 нафар      ёзда
 нафар дувозда
 нафар бархост.

2. Одамон дар Рум Ери
	        Ерусалим буданд.

3. Ин паго
� бего
� р	зона буд.

4. Петрус суханони Юнуси Ишаъёи Юили набиро ёдрас намуд.

Мо мебинем, ки Петрус наметарсид ва далерона ба шунавандагон дар бораи Исо на!л мекард. �
мегуфт, ки он�о �ро дар салиб мехкб карданд, аммо Худо �ро зинда намуда, Худованд ва
Масе� гардонд.

● 6умларо пурра кун (ояти 37).

0ангоме ки одамон мавъизаи Петрусро шуниданд, он�о ____________________

ва ба Петрус ва дигар �аввориён гуфтанд: ____________________________

● 6авоб�оро дар "умла�о навис, ва он�оро дар муаммо ёфта
дар гирдашон хат каш. 

1. Шумо   __ __ __ __ __ __  хо�ед ёфт (1: 8)

2. Садои тундбод тамоми  __ __ __ __;ро пур кард (2: 2)

3. Худо гуфт, ки  __ __ __и  Худро хо�ад рехт (2: 17)

4. Исои   __ __ __ __ __ __  (2: 22)

5. Чи�о бояд бахшида шаванд? __ __ __ __ __�о  (2: 38)

6. Р�ул!удс �амчун __ __ __  (т�фа) дода мешавад (2: 38)

7. Ки�о мъ�иза�о ва аломат�оро ба амал меоварданд?

__ __ __ __ __ __ __ __ __   (2: 43)

● �арф�ои бо�имондаро навишта гир, ва мефа�м�, ки Петрус ч� гуфта маъвиза мекард.
__ __ __ __ __   __ __ __ __ __  __ __  

__ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __

Петрус Худованд Исои зиндашударо дида буд ва аз �ониби � бахшида шуда буд. Акнун 
Р�ул!удсро пайдо кард, ки ба  !увват дод ба ин ми!дори зиёди одамон мавъиза намояд, то ки
он�о тавба кунанд, бахшида шаванд ва т�фаи Р�ул!удсро ба даст оваранд.

“Тавба кардан” � аз ро��ои пургуно�и худ р* гардонда, ро�и Худоро интихоб намудан аст.

Петрус одамонро даъват мекард, ки муносибати худро ба Худованд Исо дигар кунанд ва тавба
намоянд.

Оё ту тавба карда, ба ? бовар намуд�?       ______

Петрус па�н намудани хушхабарро дар бораи Худованд Исои зиндашуда сар кард. 
Аз он ва!т ин хабар дар тамоми �а�он па�н карда мешавад, ва миллион�о одамон
тавба карданд ва ба Худованд Исо бовар намуданд.
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Го�о �ангоме ки мо дар барномаи ахбор гуруснагL кашидани
одамонро дар Афри!о ё �ой�ои дигар,  �алок шудани одамонро
дар садама�о ва дигар офат�о мешунавем ва мебинем, *амгин
мешавем ва афсс мехрем.

Петрус ва Ю�анно, э�тимол, �амин чизро �ис карданд, �ангоме
ки барои дуои паго�L мерафтанд ва дар назди даромадго�и
Маъбад (Хонаи Худо) лангеро нишаста диданд. � аз он�о пул
пурсид, аммо Петрус ва Ю�анно ба шарофати он !увваи
махсусе ки  Худованд Исо ба он�о дод, ба � як чизи бе�тареро
дода метавонистанд. 

● Ба ин расм�о нигар, матнро аз Китоби Му�аддас хон ва бо СУХАНОНИ ХУД
"умла�оро ба охир расон. 

Ланг

Марди ланге буд, ки �ар рз

Ва!те ки ланг

дид, аз он�о                    пурсид.  Петрус гуфт: 

“Мо                                                            надорем”.

Петрус лангро аз                                               гирифта

Пой�о ва шитолинг�ои ланг

Тамоми мардум

.  Он�о

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A5

�ИКОЯИ 2�ЮМ: �аёти Петрус
Петрус шифо меди�ад                                   Ояти тилло�:

Аъмол 3: 6

Аъмол 
3: 1�16�ро хон
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�АМАГ%:

Албатта, ин шахс аз Петрус ва Ю�анно дур шудан намехост. Бисёр касон дар раво!и
Сулаймон �амъ шуданд, ва Петрус ба он�о гап зад.

● �арф�ои калима�ои �айдшударо "о ба "о гузор:

Он�о аз он �айрон шуданд, ки ланге ки чандин сол ин�ониб назди 

(ДАОЗАРВИ 6АИЛМ) _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ ;и Маъбад

нишаста сада!а мепурсид, си�ат шудааст.

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва номи Шахсе �осил мешавад, ки
ланг бо �увваи ? шифо ёфт. 

● Ояти тиллоиро навис.

Оё медонL, ки боварL ба Худованд Исои Масе� �аёти туро низ дигаргун карда метавонад?
Э�тимол, ту ланг нестL, аммо �амаи мо гуно�корем, бинобар ин бояд ба воситаи боварL ба
Худованд Исои Масе� бахшида шудани гуно��оямонро пайдо кунем.

Дар оят�ои 14 ва 15 ту метавонL се сифати Худованд Исои Масе�ро хонL, ки Петрус баён
кардааст.

● Ин се сифати ?ро дар расми дарвоза дар се чоркун"а навис.

Агар ту ба Худованд Исо бовар намо� ва ба ? умед банд�, ? туро низ дигаргун менамояд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A5

�ИКОЯИ 3�ЮМ: �аёти Петрус
Петрус ша�одат меди�ад                            Ояти тилло�:

Аъмол 4: 12

Аъмол 
4: 1�22�ро хон

Петрус ба одамоне ки барои дидани шахси ланги шифоёфта �амъ шуда буданд, мавъиза
кард. Петрус фа�монд, ки мъ�иза бо !увваи Худованд Исои зииндашуда рй дод. � ба
он�о гуфт, ки Худо Писари Худ Худованд Исоро зинда кард, то �ар як инсон ба Худо р
оварда ро��ои гуно�коронаи худро исло� карда тавонад. 

0ангоме ки Петрус ва Ю�анно �анз гап мезаданд, баъзе касон барои �абс кардани он�о
омаданд.

● К� аз он норо�ат ва хашмгин мешуд, ки мардум ба суханони Петрус ва Ю�анно г*ш 
медоданд? �арф�ои калима�оро "о ба "о гузор.

1 .К0ОНИОН 

2. Сардори посбонони БМАДАЪ

3. ДИСДУАKНЁ  

● Ояти дуюмро ёб ва навис, ки �аввориён дар бораи ч� мавъиза мекарданд.

Садду!иён умуман ба э�ёи (боз зинда шудани) мурдагон бовар намекарданд. Аммо Китоби
Му!аддас таълим меди�ад, ки �амаи мурда�о замоне боз зинда мешаванд. Касоне ки ба
Худованд Исо бовар кардаанд, дар Осмон�о хо�анд буд. Марг дар ин �аёт барои он�о ан�ом
ёфтани �ама чиз нест!

● Дар расм тасвири пан"ара�оро кашида,
онро пурра кун, то нишон ди��, ки
Петрус ва Ю�анно то р*зи дигар дар
ку"о буданд.

● Номи ин "ойро навис.

● 6умларо пурра кун:

Бисёр одамон  ИМОН  _ _ _ _ _ _ _ _

Ми!дори касоне ки имон меоварданд, рз аз рз меафзуд. Худо Калисои (Qамоати) Худро
бунёд мекард. Худованд Исо – та�курсии бузург аст, ва �амаи имондорон “санг�ои зинда”
мебошанд, ки бар � муста�кам истодаанд. (Ба 1Петрус 2: 5 нигар)

Рзи дигар сарварони му�ими я�удиён дар Ерусалим �амъ шуданд. 

● Ду нафари он�оро номбар кун.
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�АМАГ%:

● �арф�ои калима�ои �айдшударо "о ба "о гузор:

Он�о аз Петрус ва Ю�анно пурсиданд: 

“Бо кадом  (KВАУВТ)  _ _ _ _ _ _ ва бо кадом  (ИМС)  _ _ _ ин корро кардаед?”

Худо Р�ул!удс ба Петрус далерL ва !увват дод, то ки ба сарварони я�удL �авоби дуруст ди�ад.

● 6авоби савол�ои зеринро дар санг�ои сохтмонии мувофи� навис. 

1. Петрус ва Ю�анноро барои чL пурсуков карданд? (ояти 9)

2. Ланг бо номи КL шифо ёфт? (ояти 10)

3. Исроилиён бо Худованд Исо чL карданд? (ояти10)

4. Аммо Худо чL кард? (ояти10)

5. Худованд Исо дар ояти 11 чL тавр тасвир ёфтааст?

6. Сардорон ба Петрус ва Ю�анно чиро манъ карданд? (ояти 17)

7. Чаро Петрус ва Ю�анно ваъда надоданд, ки дар бораи Худованд Исо гап заданро
бас мекунанд? (ояти 19, 20)

8. Петрус мегяд, ки мо тан�о ба воситаи имон ба Худованд Исо на�от ёфта
метавонем. (Ояти тиллоиро навишта гир).

Худованд Исо бояд асоси имони мо бошад.

Пайравони Худованд Исо !исме дар сохтмони Худо мешаванд. Ба монанди Петрус, он�о бояд
тайёр бошанд, ки новобаста ба вазъият�о, ба одамон дар бораи � на!л кунанд!

1. Барои некL 

______________

______________

______________

2. Бо номи ______

________________

________________

________________

3. Он�о ______

______________

______________

______________

4. Худо ______

______________

______________

______________

5. � ____________

________ аст, ки

______________

______________

6. Ба он�о гуфтанд,

ки _____________

______________

______ назананд.

7. Он�о ________

______________

______________

______________

8.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A5

�ИКОЯИ 4�УМ: �аёти Петрус
Петрус дар зиндон                                                       Ояти тилло�:

1 Ю�анно 5: 14

Аъмол 
12: 1�19�ро хон

Бисёр одамон пайравони Худованд Исо мешуданд. Он�о пул, хрокро бо �ам медиданд ва
бисёр ва!т як�оя �амъ мешуданд, то ки дуо гянд ва Худоро ситоиш намоянд. Он�о ба �ама
Хушхабарро дар бораи Худованд Исо на!л мекарданд. Ко�инон ва �окимон дар Ерусалим
мехостанд �амаи инро боздоранд, бинобар ин ба бисёр масе�иён лозим омад, ки аз ин ша�р
раванд. Петрусро �абс карда ба зиндон партофтанд, Истефанусро сангсор карда куштанд,
бисёр касони дигар �азо дода шуданд. 0амаи ин “таъ!ибот” ном дорад.

● Оят�ои 1�4�ро аз нав хон ва дар назди �ар як расм бо СУХАНОНИ ХУД он чиро, ки
р*й дод, навис. 

● �арф�ои калима�ои �айдшударо "о ба "о гузор.
0иродус мехост ба ДУЯ�НИЁ _ _ _ _ _ _ _ маъ!ул шавад.

� мехост Петрусро назди OАХЛ _ _ _ _ барорад.

Он шабе ки 0иродус Петрусро назди хал! бароварданL буд, як �одисаи а�оиб рй дод.

● Хат кашида �исм�ои аввал ва охири "умла�оро дуруст пайваст намо.

А�ли калисо (имондорон)        бо зан�ир�о ба Петрус баста шуда буданд.
Ду сарбоз                                     сахт хобида буд.
Петрус                                          барои Петрус бо*айрат ба Худо дуо мегуфтанд.
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

�АМАГ%:

● Ояти тиллоиро навис.

● 6авоби савол�оро дар кроссворд навис.

Аз чап ба рост

1. Худо Петрусро аз ку�о озод намуд?

3. Имондорон дар хонаи кадом зан �амъ мешуданд?

4. Касоне ки дар хона буданд, гумон карданд, ки
ин на Петрус, балки _________;и    аст.

8. Канизак чL ном дошт?

Аз боло ба поён

2. Канизак  ______ Петрусро шинохт.

5. Оё Худо ба дуо�о �авоб меди�ад?

6. Аз ри суханони Петрус, ро кL на�от дод?

7. КL дари хонаро та!;та! мекард?

Худованд ро� дод, ки Яъ!убро !атл кунанд. � Яъ!убро ба монанди Петрус дст
медошт. Барои мо фа�мидан душвор аст, ки чаро Худо баъзе бемори�ои
�иддиро шифо меди�ад, ва дар айни замон ро� дода метавонад, ки касе бимирад
ё ба фалокат дучор шавад. Китоби Му!аддас мегяд, ки Худо моро дст
медорад ва медонад, ки чL чиз барои мо бе�тар аст. 

Бинобар ин мо дар �ама чиз ба � боварL карда метавонем. Бисёр му�им аст, ки
мо ба Худованд Исо боварL дошта бошем, �ар рз дуо гем ва �амеша бо
шукргузорL хости �ро барои �аётамон !абул намоем.
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Хониши иловаг�: •  Лу�о 24: 49  • 2 Петрус 3: 18  • Я�удо 20 ва 21

Ин р�зи Пантикост буд! Калимаи "Пантикост" маънои "пан�о�"�ро дорад. Ин иди
махсуси я�удиён буд, ки дар р�зи 50�ум пас аз иди Фис�и я�удиён �ашн гирифта
мешуд, ва ин зикри он р�зе буд, ки Мусо шариатро дар к��и Сино гирифт. 

Аммо аз матни Китоби Му(аддас мо мефа�мем, ки ин иди Пантикост )айриод+ буд,
зеро ма�з дар �амин р�з як во(еаи �айратовар р�й дод. 

Худованд Исои зиндашуда ба шогирдон гуфт, ки дар Ерусалим монда т��фаи
ваъдашударо аз Падар интизор шаванд. Чил р�з пас аз зинда шуданаш Худованд
Исо ба осмон рафт. Шогирдон ба Ерусалим баргаштанд ва р�зи Пантикостро. ки
бояд баъди да� р�з фаро мерасид, интизор буданд.

● �ангоме ки Р�ул�удс дар р�зи Пантикост бар шогирдон фуруд омад,
оно чиро шуниданд ва диданд? (оятои 2 ва 3)

● Шогирдон ч� кор карданд?

Дар атрофи он�о бисёр одамон �амъ шуданд. Ин одамон аз мамлакат�ои гуногун
омада буданд, то ки идро дар Ерусалим �ашн гиранд.

● Одамон чиро шуниданд?

● Ин одиса ба одамон ч� гуна таъсир кард? (оят�ои 6, 7, 12)

● Оно ба якдигар ч� савол медоданд? (ояти 12)
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А5

ДАРСИ 1&УМ:  �аёти Петрус 
Пантикост Ояти тилло�:

Аъмол 2: 38

Аъмол 
2: 1�42�ро хон



НАТИ0А:

Баъзе одамон масхара карда, мегуфтанд, ки шогирдон маст шудаанд. Петрус бархоста, ба хал(
муро�иат намуд. 7 ба масхаракунандагон фа�монд, ки шогирдон маст нашудаанд, ва ба
савол�ои �идд+, ки аз байни одамон шунида мешуданд, �авоб дод.

● Ин кроссворд дар асоси пай6амбарии Юил 
тартиб дода шудааст (Аъмол 2: 17�21).

Аз боло ба поён
1. 9авонон ч+ хо�анд дид?
2. Мо� ба ч+ табдил меёбад?
3. Офтоб ба ч+ табдил меёбад?

Аз чап ба рост
4. Р�зи Худованд ч+ гуна мешавад?
5. Худо ба тамоми башар чиро мерезад? (ду калима)
6. Cар касе ки номи Худовандро бихонад, ч+ меёбад?

Акнун ба он чиз аамият де, ки Петрус дар бораи Исои Носир� мегуфт (оятои 22&37).

● Худо ба воситаи Исо дар байни одамон ч� кард?

Кио, аз р�и суханони Петрус, Исоро бар салиб мехк�б карда, куштанд? 

К� Исоро аз мурдагон зинда кард?

Исо озир дар ку>ост? (ояти 33) 

Одамон Петрусро г�ш карда, чиро ис мекарданд?

Оно ба Петрус ва дигар аввориён ч� савол доданд?

Петррус ани( фа�монд, ки аз он�о ч+ талаб карда мешавад. Ин дар ояти тилло+ навишта
шудааст. 

● Петрус оноро даъват кард, ки кадом ду амалро ба >о оваранд?

Он го� гуно��ои он�о омурзида (бахшида) мешавад.

● Оно амрои на>от кадом аторо (т�фаро) пайдо мекунанд?

Cар р�з одамони нав тавба мекарданд ва ба Калисо (9амоат) �амро� мешуданд. Масе�иён,
таълимоти �аввориёнро г�ш карда ва дар �аёти Калисо иштирок карда, дар бораи Худованд
Исо маълумоти бештар пайдо мекарданд.

● Дар поён навис, ки масеиёни аввал ч� кор мекарданд? (ояти 42).

Масеиёни а�и�� имр�зо ам ба ин чизо аамияти калон медианд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A5

Хониши иловаг�: •  Забур 102: 1�5  •  Аъмол 13: 26�39

МУАММО

● Дар матни Китоби Му�аддас номои пан> одамони  
гуногун зикр шудаанд. Оноро дар муаммо ёфта,  
дар гирдашон хат каш. Баъд ин номоро дар
чорч�баи мувофи�и поён навис. 

Дар зери ар ном >умлаеро аз порчаи Китоби 
Му�аддас дар бораи он шахс навис.

Дар ин во(еа Худованд ба воситаи �аввориён ба як шахс дилс�з+ нишон меди�ад. Худо
дар �а((и �ар як шахс ало�ида )амхор+ мекунад. 7 дар �а((и �ар яки мо )амхор+ мекунад.
Дар �а((и ту низ!

5. ояти 25

4. ояти 24

3. ояти 22

2. ояти 13

1. ояти 1
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4

ДАРСИ 2&ЮМ:  �аёти Петрус
Шифоёбии ланг Ояти тилло�:

Аъмол 4: 10

Аъмол 
3: 1�26�ро хон
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НАТИ0А:

● КРОССВОРД
Аз боло ба поён

1. Петрус гуфт, ки ин чизи гаронба�оро надорад.
3. Петрус аз ку�ои ланг гирифта, �ро ба по хезонд.
6. Боз як чизи гаронба�ое ки Петрус надошт.

Аз чап ба рост
2. Номи дари маъбад.
4. Як (исми пой�ои ланг, ки шифо ёфт.
5. Мардум лангро ро�равон ва Худоро .................. диданд.

Петрус ва Ю�анно дар ва(ти даркор+ дар �ои даркор+ буданд – дар он �ое ки Худо мехост, ки
он�о бошанд! Он�о ба маъбад барои дуо гуфтан мерафтанд, аммо Худо барои он�о ма(сади
махсус дошт. Петрус инро фа�мид. Худо ба он�о имконият дод, ки:

1) ба ланг дар бораи Исои Масе� ва оиди он чи 7 барои вай карда метавонад, на(л кунанд;
2) хушхабарро оиди Масе� ба одамони атроф расонанд.

● Дар кадом оят гуфта шудааст, ки ланг дарол шифо ёфт?

ояти:

Дар Ин�ил на(л карда мешавад, ки Худованд Исо Худаш м�ъ�иза�о ба амал меовард
(Мар(ус 2: 10, 11), ва дар китоби Аъмол тасвир ёфтааст, ки �аввориён "ба номи Исо"
м�ъ�иза ба амал меоварданд.

● Дар кадом ду ояти ин боб дар ин бора гуфта шудааст? 

ояти:                                   ояти:

● Ояти тиллоиро, ки инчунин дар ин бора мег�яд, навишта гир.

Cамин тари(, ба воситаи ин вазъият на �аввориён, балки Худованд Исо �алол ёфт. Ланг на бо
(увваи инсон, балки ма�з бо (увваи Худо шифо ёфт. Имон ба номи Худованд Исо ин шахсро
шифо дод. Петрус ба �ар касе ки �амаи инро дид, муро�иат намуд, ва даъват кард, ки тавба карда,
ба Худо муро�иат намояд.

● Аз р�и суханони �, дар нати>а бо гуноои оно ч� р�й медиад?

Худованд мехо�ад баракат�ои Худро бар �амаи касоне фур� резад, ки аз гуно��ои худ р�
мегардонанд ва ба Худо р� меоваранд. Аз нотавон+ озод шудани ланг шод+ ва �амд овард (ояти 8).

Касоне ки аз гуно��о озод мешаванд, дар дил хурсанд+ доранд ва Худо, Худованд ва
На�отди�андаи худро �амд мег�янд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A5

Хониши иловаг�: •  Лу�о 12: 11 ва 12  • 2 Тимотиюс 1: 8�9; 4: 2  •  1 Петрус 2: 20�24

1. Петрус ва Юанно дар назди Ш�рои пирон (оятои 1&22)
Дар матни Китоби Му(аддас барои ин дарс на(л карда мешавад, ки Петрус ва Ю�анно �ан�з
дар маъбад дар раво(и Сулаймон буданд ва бо одамоне ки дар атрофашон �амъ шуда буданд,
гуфтуг� мекарданд. Cамро�и он�о шахси ланг низ буд, ки Петрус �ро ба номи Исои Масе�и
Носир+ шифо дод.

● �ангоме ки Петрус ва Юанно бо одамон гуфтуг� мекарданд, кио
ба назди оно омаданд?

● Оно аз ч� нороз� буданд?

Бинобар ин он�о Петрус ва Ю�анноро �абс карданд ва то р�зи дигар дар зиндон ниго�
доштанд, то ки он�оро ба Ш�рои пирон дар Ерусалим оваранд. Ш�ро аз сарварони динии
хал(и я�уд+ иборат буд.

● Чорч�баоро пур кун: 

Номи Саркоин.

Се шахс аз оилаи �, ки номояшон навишта шудаанд.

Се гур�и одамон (ояти 5)

Якчанд мо� пеш аз ин Петрус аз он метарсид, ки �онибдори Исо будани худро нишон ди�ад
(Ю�анно 18: 17, 25, 26�27), аммо акнун мо мебинем, ки бо омадани Р��ул(удс ба �аёти � дар �
ч+ дигаргуни�о р�й додаанд. 

Cоло Петрус а(ида�ои худро оиди он ки Худованд Исо кист, бо �асорат баён мекунад (оят�ои
8�12). Тамоми Ш�ро аз суханони далеронаи Петрус ва Ю�анно �айрон буд. Чун он�о
фа�миданд, ки �аввориён аз мардуми одд+ мебошанд, боз бештар �айрон шуданд.

● Дар Аъмол 4:13 гуфта мешавад, ки Ш�рои пирон оид ба аввориён як 
чизро пай бурданд. Маз чиро?
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4

ДАРСИ 3&ЮМ:  �аёти Петрус
Дар  назди ш*рои пирон Ояти тилло�:

Матто 10: 19

Аъмол 
4: 1�31�ро хон



НАТИ0А: 

Ш�рои пирон э�тимол пай бурд, ки он�о ба шарофати он дигаргун шуданд, ки бо Исо буданд.
Ма(оми �амъиятии ту он (адар му�им нест. Он чиз му�им аст, ки ту Худованд Исоро �амчун
На�отди�андаат мешинос+ ё не. Агар �а, пас Р��ул(удс дар дили ту сокин аст ва �ангоме ки туро
барои имонат таъ(иб мекунанд, ба ту суханони даркориро меди�ад. Масе�иён �ам дар мактаб ва
�ам дар хона бояд дар �ониби Худованд бошанд. Аммо ту тан�о нест+! Р��ул(удс бо туст, то ба
ту ёр+ ди�ад (Лу(о 12: 11�12).

● Ш�ро ба Петрус ва Юанно ч� фармуд?

● Ш�ро оиди кадом масъала байни худ маслиат мекард.

Шахси шифоёфта исботи зиндаи он буд, ки м�ъ�иза дар �а(и(ат р�й додааст. Ш�рои пирон
медонист, ки �аввориён наметавонистанд он�оро дар пеши назари тамоми мардум фиреб ди�анд.
Мутаассифона, пирон ба �а(и(ат ва одамон тава���� надоштанд. Он�о фа(ат дар бораи худ ва он
ташвиш мекашиданд, ки агар таълимот дар бораи Исо па�н шудан гирад, бо он�о ч+ мешавад.  

● Оно ба ч� �арор омаданд?

● Бо СУХАНОНИ ХУД >авоби  Петрус ва Юанноро ба ин фармон навис.

Дар ин боб Петрус ва Ю�анно дар аввал Ин�илро ба одамони одд+ мавъиза мекарданд, баъд ба
Ш�рои пирон. Ба мавъизаи он�о муносибат�ои гуногун буд: як (исми одамон имон оварданд
(ояти 4), Ш�рои пирон бошад зиддият мекард (ояти 18). Аммо ла�заи му�имтарини ин боб на он
аст, ки Ш�рои пирон ба �аввориён му(обилат мекард, балки он аст, ки ин ба имондорон ч+ гуна
таъсир расонд.

2.  Амали >авобии имондорон (оятои 23&31).
● Ва�те ки имондорон аз Петрус ва Юанно дар бораи ин во�еа фамиданд, ч� карданд?

Он�о дар аввал Худоро �амчун Офаридгор ситоиш намуданд (ояти 24) ва �амчун Х��аини
Со�ибихтиёр, ки ният�ояшро боздоштан )айриимкон аст (ояти 28). Имондорон дар бораи
�имояи худ ё оиди он хо�иш намекарданд, ки Худо он�оро аз та�диди марг �имоя кунад.

● Хоиши оноро ба Худо БО СУХАНОНИ ХУД фамон (ояти 29 ва 30).

Худо ба (исми якуми дуои он�о дар�ол �авоб дод (ояти 31). Давоми китоби Аъмолро хонда, мо
мефа�мем, ки ч+ тавр Худо ба (исми дуюми дуои он�о �авоб дод. Cангоме ки фарзандони Худо
мувофи(и хости 7 хо�иш мекунанд, 7 ба дуо�ои он�о �авоб доданро д�ст медорад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A5

Хониши иловаг�: •  Забур 4: 9  • Лу�о 11: 9�10  • Эфес*сиён 3: 20�21

Аз он ва(те ки Петрус ва Ю�анно дар назди Ш�рои пирон истода буданд, бисёр во(еа�о р�й
доданд. Таъ(иботи масе�иёни аввалин зиёдтар мешуданд.

● Барои дуруст тасвир намудани во�еаое ки баъд аз ин р�й медоданд, дар назди 
>умлао ра�амои аз 1 то 10&ро гузошта, оноро аз р�и тартиби дуруст гузор.

Фаришта ба па�л�и Петрус зад.

Петрус дар байни ду сарбоз мехобид.

Зан�ир�о аз дастони Петрус афтиданд.

Cиродус Петрусро �абс карда, ба зиндон партофт.

Зиндон равшан шуд. 

Петрус бедор гардид.

Петрус аз пайи Фаришта аз зиндон баромад.

Cиродус Яъ(убро кушт. 

Петрус либос ва пойафзолашро п�шид. 

Ного� Фаришта пайдо шуд.

● Чаро �иродус Петрусро абс кард?

Ин �одиса ба Худо бовар+ намуданро ёд меди�ад. Петрусро шонзда� сарбоз посбон+
мекарданд, � зан�ирбанд шуда буд ва интизори (атл буд. Аммо � чунон сахт хоб рафта буд, ки
ба фаришта лозим омад, ки �ро тела ди�ад, то ки бедор кунад! Фа(ат шахсе ки ба Худо бовар+
дорад, дар чунин вазъият хоб рафта метавонад.

● Забур 4:9&ро хон ва навишта гир. 

Дар во(еаи аз зиндон озод карда шудани Петрус (оидаи му�ими ило�+ нишон дода шудааст.
Фаришта зан�ирро шикаст ва дари бастаро кушод, аммо ба худи Петрус лозим омад, ки
либосашро п�шад ва аз зиндон барояд. Худо �ар он чиро, ки лозим мешуморад, ба �о меоварад,
�атто он чиро, ки барои мо имконнопазир аст. Аммо мо вазифадорем, ки он чи аз дастамон
меояд, бикунем. Лекин нати�а�ои охиринро мо бояд �амчун аз Худо (абул намоем.
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4

ДАРСИ 4&ЮМ:  �аёти Петрус
Дар  зиндон Ояти тилло�:

1 Ю�анно 5: 5

Аъмол 
12: 1�19�ро хон



Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ0А: 

Аз ин �икоя мо инчунин метавонем барои худ дарси дуо карданро ёд гирем. 
Калисо (9амоат) бо)айрат барои Петрус дуо мекард, гарчанде он�о муъ�изаро
интизор набуданд.

● Мо аз ку>о дар ин бора донистем? 0авобро бо СУХАНОНИ ХУД навис.   

Худо ба дуо�ои мо на �ама ва(т ончунон �авоб меди�ад, ки мо интизорем, ва ин
барои мо аз �ама бе�тар аст. Барои мо му�им аст фа�мем, ки �авоб ба дуо�ои мо на
ба имони мо, балки ба Худо вобаста аст.

● КРОССВОРД
Аз боло ба поён
1. Номи канизак ч+ буд?
2. Оё канизак Петрусро шинохт?
4. Фаришта Петрусро дар ку�о тарк кард?
6. Петрус гумон дошт, ки он чи р�й дод,

во(еият нест, балки чист?
7. Дари зиндон ч+ гуна буд?

Аз чап ба рост
3. Имондорон дар хонаи Марям ч+ мекарданд?
5. Cиродус аз Я�удо ба ку�о равона шуд?
8. Дар кадом боб ин во(еа на(л карда шудааст?
9. Оё канизак дарро ба Петрус дар�ол кушод?
10. Оё Cиродус Петрусро ёфт?

Cиродус шахси бера�м буд. 7 посбононро набахшид. 

● Бо оно ч� шуд?

Дар аввали боб гуфта мешавад, ки � Яъ(убро бера�мона (атл кард. Агар Фаришта
Петрусро аз зиндон намебаровард, � �ам �атман кушта мешуд. Ин во(еа нишон
меди�ад, ки (удрати Худо аз (удрати инсон бештар аст.

Агар мо масе�+ бошем, метавонем ба (увват ва (удрати Худо умед бандем.

● Ояти тиллоиро навис.
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Иброҳим 2 



Боре Худо ба Ибро�им як кори
хеле душворро фармуд. Худо
гуфт: “Писари худ Ис�о�ро ба
Ман де�”.

Ибро�им Ис�о�ро гирифта бо �
ба к��и М�риё рафт. Дар он !о �
бояд писари д�стдоштаашро ба
Худо медод. Ибро�им Ис�о�ро
хеле д�ст медошт, аммо Худоро
боз �ам бисёртар д�ст медошт. 

Расми Ибро�им ва Ис�оро дар
болои к�� каш.

Ибро�им киро бисёртар д�ст медошт – Худоро ё Ис�о�ро?

Худо писари Ибро�имро гирифтан$ набуд. % донистан мехост, ки
оё % барои Ибро�им аз �ама му�имтар аст ё не.

/10

�икояи 1�ум: Ибро�им ба Худо г�ш мекунад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худоро беш аз �ама чиз д�ст

доштан ч� маъно дорад.
�аст� 

22: 1�12�ро хон

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А6



&ангоме ки Худо ба воситаи фаришта ба
Ибро�им гап зад, � ба а�иб нигариста,
барраро дид, ки бо шох�ояш дар бутта�о
андармон шудааст. Он го� Ибро�им барраро
ба !ои Ис�о� ба �урбонго� гузошт. 
Барра ба !ои писарак мурд.

&ангоме ки Худо Писари Худ Худованд
Исоро ба !а�он фиристод, %ро дар салиб
мехк�б карданд. 

% дар салиб ба !ои мо мурд. 
&е! каси дигар ин корро карда наметавонист! 

% аз он сабаб ин корро кард, ки моро д�ст
медорад.

К� дар салиб барои гуно��ои мо мурд? 

И __ __ __     М__ __ __ __ . 

Расм�оро ранг кун.

Оятеро, ки дар он дар бораи Худованд Исо
гуфта мешавад, ранг кун ва аз ёд намо.

....бо имон ба Писари
Худо зиндаг� мекунам,

ки % маро д�ст дошт ва Худро барои ман таслим кард.

�алотиён 2:20

Дарси Китоби Муаддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

/10

�икояи 2�юм: Ибро�им ба Худо итоаткор аст
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр барра �ои Ис�о�ро гирифт.       

A6

�аст�
22: 9�14�ро хон



Ту дар расм мебин$, ки мард бо
духтаре гуфтуг� дорад. Ин
хизматгори Ибро�им аст, ки ро�и
т�лониро тай намудааст. Ибро�им
�ро фиристод, то ки барои Ис�о�
ар�с ёбад. 

Ин хизматгор аз Худо хо�иш
намуд, ки барои ёфтани духтари
хуб ба � ёр$ ди�ад. 

Мард дар назди чо�и об истод.
Бисёр духтарон ба назди ин чо�
меомаданд.  Рив�о ном духтаре ба
ин шахс ва ба шутурони � об дод.
Худо �ро барои Ис�о� интихоб намуд.

Хизматгор аз Худо ч� пурсид?

Хизматгор аз Худо пурсид, ки барои ёфтани духтари   __ __ __ 
ба �  ё __ __    ди�ад.

Расм ва оятро ранг кун.

Хизматгор гуфт:

““Худованд маро
овард”.   �аст� 24: 27

Мард аз Рив�о пурсид, ки оё дар хонаи он�о барои шабгузаронии � !ой �аст. % !авоб
дод, ки дар хонаи он�о !ой бисёр аст. Мард Худоро барои мадад шукргузор$ намуд.
Агар мо аз Худо хо�иш кунем, % ба мо �ам ёр$ мерасонад.

Дарси Китоби Муаддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A6

/10

�икояи 3�юм: Мадади Худо
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо ро�намо� мекунад.     �аст� 

24: 1�28�ро хон



Рив�о ба хона давида рафт, то ба а�ли
оилааш дар бораи хизматгори Ибро�им
хабар расонад. Бародараш Лобон ин
шахсро пешвоз гирифта, ба хона даъват
намуд.

Хизматгор ба а�ли оила дар бораи
супориши махсусе ки Ибро�им ба � дод,
на�л намуд. % �амчунин на�л намуд, ки
ч$ тавр Худо �ро назди Рив�о овард.
Он�о аз Рив�о пурсиданд, ки оё � роз$
аст бо хизматгор рафта, зани Ис�о�
шавад. Духтар роз$ шуд. 

Пас аз сафари т�лон$ он�о ба хонаи
Ис�о� омаданд. Дере нагузашта Рив�о
зани Ис�о� шуд. Ис�о� Рив�оро хеле д�ст дошт. Худи Худо барои � зан
интихоб намуд! Он�о хушбахт буданд. Худо он�оро баракат дод.

Худо барои Ис�о киро ба зан� интихоб намуд?

Р __ __ __ __ ро.

Расм ва суханони Китоби Му�аддасро ранг кун.
Дар чорч�ба расми че�ра�ои хушбахти домод ва
ар�сро каш. 

ХХушо авме ки
Худованд Худои �ст.

Забур 143: 15

То ч$ дара!а хушбахтанд касоне ки �алли масъала�ои
му�имро ба ихтиёри Худо вомегузоранд! /10

�икояи 4�ум: Интихоби Худо
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Ис�о� Рив�оро ба зан� гирифт.     �аст� 

24: 28�67�ро хон 

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



�ИКОЯИ 1�УМ: Ибро�им ба Худо 
г�ш мекунад Ояти тилло�:

Нав. Ирмиё 3: 25

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
22: 1�9�ро хон

Худо ваъдаи ба Ибро�им ва Соро додаашро и�ро кард ва ба он�о писаре дод. 

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва номи �ро мефа�м�.

Он�о �ро хеле д�ст медоштанд. Боре Худо ба Ибро�им гуфт, ки писарашро ба к��е
бурда, �ро барои Худо �урбон! кунад. Худо донистан мехост, ки Ибро�им киро
бештар д�ст медошт – "ро ё Ис�о�ро. Ибро�им хеле $амгин шуд, аммо ба Худо
итоат кард, чунки Худоро аз Ис�о� �ам зиёдтар д�ст медошт. " медонист, ки дар
�ама чиз ба Худо бовар! карда метавонад.

● Дар назди номи он касе ки Ибро�им аз �ама бисёртар д�ст медошт,
аломати (V) гузор.

/3

Худо

Ис�о�

Соро

/3

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А6



НАТИ*А: 

Паго�ии барва�т Ибро�им ба сафар баромад. " барои �урбон! кардан �езум тайёр кард ва
ду хизматгор ва як харро бо худ бурд. Баъди се р�з он�о ба к��е ки Худо интихоб намуд,
омаданд.

● Он�о чанд р�з ро� рафтанд? Дар зери +авоби дуруст хат каш.

Як р�з.     Ду р�з.     Се р�з.
Ибро�им ба хизматгорон гуфт, ки дар поён бо хар интизор шаванд. Ис�о� �езумро
бардошта мебурд, падараш корд ва оташро мебурд.

● Хат кашида расми �ар шахсро бо расми он чизе ки � мебурд, пайваст кун.

-ангоме ки он�о ба к�� мебаромаданд, Ис�о� пурсид: “Падар, ман оташ ва �езумро
мебинам, пас барраи �урбон! дар ку�ост?” Ибро�им хеле $амгин шуд. “Писарам, / гуфт �, /
Худо барраи �урбониро барои Худ �озир мекунад”.

● Он чиро, ки Ибро�им ба Ис�о5 гуфт, навис.

Ибро�им ба Худо г�ш мекард ва бо �ону
дил ба " итоат намуд, чунки "ро аз �ама
бисёртар д�ст медошт. Барои мо хеле
му�им аст, ки ба он чи дар Китоби Худо
навишта шудааст, итоат кунем. -амин
тари� мо ба Худо нишон меди�ем, ки
"ро д�ст медорем. Ибро�им ба Худо
бовар кард ва д�сти " шуд. Ту �ам
метавон! ба Худо бовар кун!, ва "
Д�сти ту мешавад.

Х _ _ _ б _ _ _ _ _ 

� _ _ _ _ _ _ _ _   барои Худ

�озир м _ _ _ _ _ _ .

Ис�о5Ибро�им

/5

/6

/3

�езумКорд оташ



Инак Ибро�им ва Ис�о� ба болои к�� баромада, дар он �о аз санг�о �урбонго� сохтанд.
Ибро�им �езумро бар �урбонго� гузошт, Ис�о�ро баст ва бар болои �езум монд.

● Аз �арфи 'И' сар карда, ба самти а5рабак �аракат кун ва �ар �арфи катакчаи
дуюмро навишта гир, ва мефа�м�, ки Ибро�им дар болои к�� ч� кор кард.

● Аз +умлаи зерин 4 калимаи дар зераш 
хат кашидаро дар кроссворд навис.

Баъд � кордро бардошта, хост писарашро кушад. 
Аммо �ангоме ки � чунин кард, аз осмон
фариштае пайдо шуда, ба Ибро�им гуфт, ки биистад
ва писари худро
накушад.

Ибро�им ба сухани Худо итоат намуд ва дар амал нишон дод, ки Худоро
бисёр д�ст медорад.

Баъд Ибро�им чашмонашро бардошта, ��ч�ореро дид, ки шох�ояш ба дарахт
ма�кам монда буд.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас A6

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Ибро�им ба Худо итоаткор аст
Ояти тилло�:

!алотиён 2: 20

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
22: 9�14�ро хон

ОИ Т А Т К О Р

/2

/10
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



НАТИ*А:

● Дар гирди �айвоне ки Ибро�им дид, хат каш.

хукча барра пишак гов

Барра �ои Ис�о�ро дар �урбонго� гирифт. Ибро�им хеле
хурсанд буд, ки писараш зинда монд!

-ангоме ки Худо Писари Худро, Худованд Исоро ба �а�он
фиристод, "ро ба салиб мехк�б карданд. " ихтиёран ба �ои
ту мурд. Касе набуд, ки �ои "РО гирифта тавонад. " барои
�ар яки мо мурд.

Оё ту "ро д�ст медор!?

● Ояти тиллоиро, ки ба мо дар бораи Худованд Исо
мег�яд, ранг кун ва аз ёд намо.

“...бо имон ба  

Писари Худо
зиндаг� мекунам, ки E

маро д�ст дошт ва Худро
барои ман таслим намуд.

Fалотиён 2: 20 /6

/2



�ИКОЯИ 3�ЮМ: Мадади Худо

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас A6

Ояти тилло�:

Забур120: 2

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
24: 1�28�ро хон

Ибро�им пир шуд, ва мехост бовар! �осил намояд, ки Ис�о� со�иби оилаи хушбахт
мешавад. Аз �амин сабаб � ба хизматгори асосии худ фармуд, ки аз байни хешовандон
барои писари � ар�с ёбад. 

Ибро�им ба хизматгор гуфт, ки Худо дар интихоби зан барои Ис�о� ёр! меди�ад.

● Ибро�им ба хизматгори худ ч� гуфт?

" ба хизматгор гуфт, ки Х __ __ __  дар интихоби зан
барои Ис�о�  __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ .

Пас аз сафари т�лон! хизматгори Ибро�им дар назди чо� дар наздикии ша�ри Но��р
бозистод. Аллакай бего� шуда буд, ва �амаи духтарон барои обгир! ба назди чо�
меомаданд.

● Дар зери он +ое ки хизматгори Ибро�им истод, хат каш.

чо� дарахт хона �урбонго�

Баъд хизматгор аз Худо хо�иш намуд, ки аз байни духтарон �амонеро нишон ди�ад, ки
бояд зани Ис�о� мешуд. " дуо гуфт, ки духтаре ки ба � об меди�ад, ва баъд ба шутурони �
об доданро пешни�од мекунад, �амоне бошад, ки Худо барои Ис�о� интихоб намудааст.

● Чоркун+аи назди +авоби дурустро ранг кун.

-ангоме ки хизматгор ба ша�р омад:

� барои истодан �ой ёфт.

� аз Худо мадад пурсид.

� шутур�оро фур�хт. /3

/3

/2

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



НАТИ*А:

Дере нагузашта � духтари хеле ситорагармро дид, ки ба с�и чо� меомад. Вай Рив�о ном дошт.
-ангоме ки � аз вай об хо�иш намуд, вай бо хушнуд! ба � об дод ва ба шутуронаш низ об дод.
-амин тари�, хизматгор фа�мид, ки Худо ба � духтареро нишон додааст, ки ар�си Ис�о�
мешавад.

● Номи духтарро навис. 

P __ __ __ __ 
● Расми чо�ро каш ва баъд тамоми расмро ранг кун.

Хизматгор ба � т��фа�ои х��аинаш Ибро�имро дода, пурсид, ки оё дар хонаи он�о �ой
барои шабгузарон! ёфт мешавад. -ангоме Рив�о гуфт, ки дар хонаи он�о �ойи бисёр �аст,
хизматгор сарашро хам карда, ба Худо барои ба дуо �авоб доданаш ташаккур гуфт.

● E ба Рив5о ч� дод?        Т __ __ __ __ �о.

E шабро дар хонаи к� гузаронд?   Дар  хонаи оилаи  Р__ __ __ __.

E ба к� ташаккур гуфт?       Ба  Х __ __ __  .

● Дар р� ба р�и +умла�о +авоби �А ё НЕ навис:

1. Рив�о ба хизматгори Ибро�им об надод. ______

2. Хизматгори Ибро�им аз Худо хо�иш намуд, 
ки �ро ба назди одами даркор! равона кунад. ______

Оё ту аз Худо хо�иш мекун�, ки E туро ро�намо� кунад, ва ба ту ёр� ди�ад?

/4

/3

/4

/1



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас A6

�ИКОЯИ 4�УМ: Интихоби Худо
Ояти тилло�:

Забур 143: 15

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
24: 28�67�ро хон

Рив�о ба хона давид, то ба а�ли оилааш он чиро, ки р�й дод, на�л кунад. Бародари �
Лобон назди чо� шитофта, хизматгори Ибро�имро ба хона овард ва хуб ме�мондор!
намуд. Пеш аз х�роки шом хизматгор ба а�ли оилаи Рив�о дар бораи ма�сади сафари
худ гап зад.

● Ба савол�о +авоб де� ва кроссвордро пур кун.

1. Рив�о ва хизматгори Ибро�им дар назди ч! 
вох�рданд?

2. К! ба назди хизматгор шитофт?

3. К! ба а�ли оили худ дар бораи хизматгор 
гап зад?

Баъд хизматгор ба он�о дар бораи Ис�о� на�л кард ва пурсид, ки оё Рив�о роз! аст бо �
назди Ис�о� равад. Падари Рив�о ва бародараш Лобон чунин гуфтанд: “Ин кор аз
�ониби Худованд аст; бигузор Рив�о зани Ис�о� шавад, бо хости Худованд”.

● Суханони падари Рив5о ва Лобонро навис.

Паго�! аз Рив�о пурсиданд, ки оё � роз! аст бо хизматгор равад ва зани Ис�о� шавад.
Рив�о роз! шуд.

Рив�о �ияни Ибро�им буд, яъне Рив�о ва Ибро�им хешовандон буданд. Худо ба дуои
хизматгор ба таври м�ъ�изаосо �авоб дод. Худо �ро назди духтаре овард, ки " барои
Ис�о� �амчун �амсар интихоб карда буд. 

Ин к _ _ аз  � _ _ _ _ _ 
Х _ _ _ _ _ _ _  аст.

/6

/5
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



● Дар р� ба р�и +умлаи дуруст �А навис.
Падари Рив�о �амаашро ба на�ша гирифта буд. ______
Худо Рив�оро барои Ис�о� интихоб намуд.         ______
Хизматгор Рив�оро ма�бур кард, ки бо � равад. ______

Ис�о� дар хона интизор буд ва шояд дар бораи он фикр мекард, ки сафари
хизматгор ч! гуна нати�а�о овардааст. Боре бего�! �ангоми гаштугузор �
шутур�ои омадаистодаро дид. Ва дере нагузашта � Рив�оро ба хаймаи модари худ
– хонаи нави вай �абул намуд.

● Хат кашида ну5та�оро пайваст кун, то ки хонаи нави Рив5о аён шавад.

Номи шав�ари Рив5оро навис.   И __ __ __ __.

Ис�о� Рив�оро ба зан! гирифт, ва �ро хеле д�ст дошт. Он�о бо �ам хушбахт
буданд, зеро Рив�оро барои Ис�о� Худо интихоб карда буд.

● *ой�ои холиро пур кун.

Боре бего�!  И __ __ __ __   шутур�ои омадаистодаро дид.

Ис�о�  Р __ __ __ __ро ба хаймаи модари худ овард.

Рив�о  з __ __ __   Ис�о� шуд.

/3

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ*А:

/3

/3



�ИКОЯИ 1�УМ: Сафар�ои Ибро�им
Бо бовар� ба Худо        Ояти тилло�:

Ибриён 11: 8

�аст� 
12: 1�9�ро хон

Ба ма�алли нав к�чидан шав�овар аст! Одамон �ангоми к�чидан хонаи нав,
д�стони нав, атрофиёни нав пайдо мекунанд. Аммо р�бучини хонаи к��на, �амъ
кардани чиз�о ва худи к�чидан душвор ва нофорам буда метавонанд!

Оилаи Абром (ки дертар Ибро�им номида шуд) низ мек�чид. Падари � ша�ри
калони Урро тарк карда, ба Канъон равона шуд. Аммо дар ро�, дар *оррон,
падари Абром вафот кард. Он го� Худо ба Абром фармуд, ки ма�алли зист ва
хешовандонашро тарк карда, ба кишваре равад, ки - нишон меди�ад.

● Навис, ки Худо ба Абром тарк кардани чиро фармуд. (Ояти 1�ро хон)

● Дар харита дар гирди ма�алле ки он�о ба он &о равона буданд, давра каш.

*ангоме ки мо мек�чем, медонем, ки хонаи мо дар ку�о мешавад. Аммо мо
мебинем (ояти 1), ки Абром намедонист, ки Худо �ро ба ку�о даъват мекунад!
Худо мехост, ки Абром ба - бовар0 кунад. Бовар0 дар Китоби Му�аддас
калимаи хеле му�им аст, аммо он ч0 маъно дорад?

Ба Худо бовар� намудан � бе тарс ва шуб�а ба + бовар кардан аст.

�оррон

УрКанъон

М
ис

р

Ш

ба�ри
Миёназамин

Хали&и Форс

Ро�и
Ибро�им
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А6



�АМАГ8:

● Дар р9 ба р9и �ар &умла &авоби �А ё НЕ навис:
Абром Худоро шунид, аммо итоат накард. ____
Абром он чиро ки мехост, кард. ____
Абром �амон тавре ки Худо ба - гуфт, амал намуд. ____

● �арф�ои партофташударо навис.
Худо �амчунин ба Абром ваъда�ои хеле хуб дод. Оилаи Абром чунон
калон мешавад, ки х _ _ _  номида мешавад. Абром шахси хеле му�им
мешавад, ва н _ _ _  � маъруф мегардад. Ба шарофати Абром �атто бо
тамоми хал��ои з _ _ _ _  як чизи нек р�й меди�ад.   

Барои Абром �амаи ин ваъда�о муаммо буданд, чунки он ва�т � тамоман фарзанд надошт!
Аммо бо ву�уди он ки � �амаи инро намефа�мид ва ба ку�о рафтанашро намедонист, � тайёр
буд ба Худо бовар0 намояд. 

● Ояти тиллоиро навис.

● Дар гирди он ра6ам давра каш, ки �ангоми аз �оррон рафтани Абром
чандсола будани 9ро ифода мекунад.

45     65     75     90
● Ояти 5�ро хон ва навис, ки �амро�и Абром к� рафт.

● Навис, ки �ангоме он�о ба Канъон омаданд, ч� р9й дод. (Оят�ои 6�8�ро хон)

Абром аз он шод буд, ки ваъдаи Худоро бори дигар шунид. *амчунин � такроран шунид, ки
Худо аллакай �ро ба замине ро�намо0 карда истодааст, ки як замоне ба авлодони � тааллу�
хо�ад дошт. - ба Худо бовар0 карданро бас намекард ва ба ваъда�ои - умед мебаст. Худо
барои �ар яки мо низ на�шаи махсус дорад. Дар бораи ин на�ша мо аз Сухани Худо ; аз
Китоби Му�аддас фа�мида метавонем, ки - ба воситаи он ба мо гап мезанад. 

● �арф�ои калима�ои 6айдшударо &о ба &о гузор.

Мо бояд ба он чи Худо ба мо мег�яд, ИАТТО _ _ _ _ _ кунем ва дар 

�ама чиз ба - БАРОВ8 _ _ _ _ _ _ намоем.

Абром  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ сохт,

то ки Худоро
шукргузор0 намояд

Абром дар 
_ _ _ _ _ зиндаг0

мекард

Худо гуфт:

/1
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/2
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му6аддас A6

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Сафар�ои Ибро�им
Интихоб                                          Ояти тилло�:

Забур 24: 12

�аст� 
13 : 1�18�ро хон

Тасаввур кун, ки холаат ба ту пул т��фа кард. Ту он пулро ч0 тавр сарф мекард0? Ба ту
лозим меояд, ки интихоб намо0! Дар давоми �аёт одамон доимо бояд интихоб намоянд.

Абром ва Лут низ бояд нисбати ма�алли зист дар Канъон, ки Худо он�оро ба он �о
овард, интихоби му�им мекарданд. Абром ва Лут дар Канъон хеле сарватманд шуданд.

● Дар назди расм�о навис, ки он�о ч� доштанд.

Пас аз якчанд ва�т барои �амаи чорво об ва алаф пайдо кардан душвор шуд, ва
хизматгорони Абром ва Лут бо якдигар �ан�ол мекарданд. Абром медонист, ки ба Худо
�ам ин маъ�ул нест. Бинобар ин бе�тар мебуд, ки � ва Лут аз �амдигар �удо шуда, ба
тараф�ои гуногун мерафтанд.

● Аз ояти 9 он суханонро навис, ки нишон меди�анд, ки Абром ба Лут имкон дод
аввалин шуда, &ои мерафтаашро интихоб намояд.

● Дар р9 ба р9и &умла�о &авоб�оро навис. Баъд &авоб�оро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш. Он�о дар самт�ои гуногуни муаммо пин�он карда шудаанд. 

1.  Ин шахс аз Миср баромад. .................................. (о. 1)

2.  Мардуми ин ша�р бад буданд. .................................. (о. 13)

3.  Ин ша�р дар назди Сад�м буд. .................................. (о. 10)

4.  Лут ба ин тараф равона шуд. .................................. (о. 11)

5.  Ин шахс бо Абром рафт. .................................. (о. 5)

6.  Абром номи киро хонд?   ............................;ро (о. 4)

7.  Замине ки Лут интихоб кард, мисли  ............................ 
Худованд буд. (о. 10)

/7
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�АМАГ8:

Лут фикр мекард, ки интихоби дуруст кардааст. Аммо маълум шуд, ки ин интихоби бад буд.

● Дар гирди он калима�ое ки сокинони Сад9мро тасвир менамоянд, давра каш.

Бад                        Хуб                     Гуно�кор                 Нек

Лут ба хатаре дучор мешуд, ки зери таъсири �амин гуна одамони гуно�кор афтад. Абром набояд
аз он ташвиш мекашид, ки замини � бадтар буд. *амин ки Лут рафт, Худо боз бо Абром гап зад
ва ба � як чизи бе�тарро ваъда дод.

● Дар зери калимаи дурусти 6айдшуда хат каш:
Худо ба Абром гуфт, ки ба атроф нигарад ва ваъда дод, ки

АНДАКИ   /   *ЕL EАДАРИ   /  ТАМОМИ   /   НИСФИ 
он заминро, ки � мебинад, ба � ва оилааш меди�ад.

Ба мо �ам лозим меояд, ки дар вазъият�ои гуногун интихоб�о намоем. Го�о интихоби мураккаб, 
го�о на он �адар мураккаб. Го�о интихоби мо дуруст аст, го�о не.

● Дар поён дар зери интихоби нодуруст хат каш:

Ба падару модар итоат кардан.   /   Бад� кардан.
Ба касе ки ба мо зарба задааст, зарбаи �авоб� задан.   /   �ро бахшидан.

Интихоби му�име ки мо бояд кунем ; оид ба Худованд Исо аст.

● Дар р9 ба р9и баёнот &авоби ДУРУСТ  ё  НОДУРУСТ навис.

Ба � “Не” гуфтан ва давом додани �аёти гуно�коронаи худ.

“#а” гуфтан ва �ро �амчун На�отди�анда ва Худованди худ 
интихоб намудан.

*ар кадоми мо бисёр ва�т дар назди интихоб меистад. Мо набояд ба Лут монанд шавем, ки
интихоби нодуруст кард. *озир ту худат интихоб менамо0, ки бо к0 д�ст0 кун0 ; бо касоне ки
нек0 мекунанд, ё бо касоне ки калонсолонро э�тиром намекунанд ва дигаронро Oамгин
менамоянд. Абром бо бовар0 тамоми нек�а�волии худро ба ихтиёри Худо месупорид, ва �ангоме
ки Лут чарого��ои бе�тарро интихоб намуд, � аз ин натарсид. Ва Худо Абромро баракат дод.  

● Ояти тиллоиро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки бо кадом шарт Худо дар 
интихоби дуруст кардани ту ёр� мерасонад.

Худованд Исо барои ту мурд ва аз ту �арори дурустро интизор аст.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му6аддас A6

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Сафар�ои Ибро�им
Ваъда�ои Худо             Ояти тилло�:

Матто 1:21

�аст�  17:1�8,
18:1�15,  

21:1�5�ро хон

Ба Толиб ваъда доданд, ки дар р�зи таваллудаш ба �
дучарха  мехаранд. Ба � инро муддати зиёд интизор шудан
лозим буд! Го�о � шуб�а мекард, ки оё падару модараш
ваъдаашонро и�ро мекунанд, ё ягон чизи дигар т��фа
мекунанд. *афта�о ва мо��о о�иста мегузаштанд ... ва
ни�оят р�зи таваллуди � расид. Толиб чунон ба изтироб
омада буд, ки сабр карда наметавонист. Хушбахтона, �ро
дучархаи нав интизор буд, айнан �амон хел дучархае ки �
мехост! Падару модараш ба ваъдаи худ вафо карданд!

● Дар ин &о ягон чизеро, ки ба ту ваъда дода буданд, навис.

Худо ба Абром оилаи калон ваъда дод. Боре Худо ваъдаи Худро такрор кард ва дар ин ва�т
номи Абромро дигар намуд.

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва номи нави Абромро мефа�м�:

Номи нави � Ибро�им ваъдаи Худоро хотиррасон мекард.

● Навис, ки номи нави 9, мувофи6и �аст� 17:5, ч� маъно дошт.

Сол�о мегузаштанд. Ибро�им аллакай 99;сола буд, аммо зани � Соро �ан�з фарзанд надошт.
Ибро�им, э�тимол, �айрон мешуд, ки ч0 тавр Худо ваъдаи Худро ба �о оварда метавонад.
Боре Худо р�йрост ба Ибро�им гуфт, ки кай ваъдаашро ба �о меоварад.

● Дар назди &умла�о ра6ам�ои аз 1 то 5�ро гузошта, &умла�оро чунон ра6амгузор�
намо, ки во6еа�о тартиби дуруст пайдо кунанд.

Ибро�им се мардро дид.

Ибро�им ба он�о х�рдан0 ва н�шидан0 пешни�од намуд.

Ибро�им барои ин одамон х�роки нисфир�з0 тайёр кард.

Ибро�им дар даромадго�и хайма нишаста буд.

Ибро�им ба пешвози ин одамон шитофт.
/5
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�АМАГ8: 

Се ме�мон аз осмон ба Ибро�им аз Худо хабар оварданд. 

● Аз боби 18, ояти 10, навишта гир, ки баъди як сол бояд ч� р9й медод.

● Чаро Соро инро шунида, хандид? Lавоби дурустро ишора намо.

Чунки � хеле хурсанд буд. 

Чунки � гумон мекард, ки ин Oайриимкон аст.

● �арф�оро &о ба &о гузошта, номи к9дакро навис.  И*ОEС __ __ __ __ __

● Кадом оят�ои �аст�, боби 21 мег9янд, ки Худо ба ваъдааш вафо кард?

*аст0, боби 21, оят�ои ва .

● Дар гирди он ра6ам давра каш, ки �ангоми таваллуд шудани к9дак
чандсола будани Ибро�имро ифода мекунад.

99     100     80     101     82     96     125

Агарчи ба Ибро�им лозим омад, ки муддати зиёд интизор шавад, Худо ба �ар �ол ваъдаашро ба
�о овард. *амааш �амон тавр шуд, ки Худо гуфта буд. Китоби Худо пур аз ваъда�ои Худо
мебошад, ва дар он инчунин дар бораи таваллуд шудани К�даки дигар ваъда дода шудааст.

● Ояти тиллоиро навис. Ин яке аз бе�тарин ваъда�оест, ки Худо додааст!

● Калима�оро рамзкушо� намо, ва мефа�м�, ки ин ч� тавр р9й дод.
(a = 1, б = 2, в = 3, г = 4  ва P.)
__ __ __ __     __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __
3/ 1/16/7      28/1/17/11/18   14/11   20/24/21/21/1/4/11/11   10/1/17/19/18

__ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __      

6/ 1/ 21/21/1/22/11/6    27/24/6/19    20/11/22/1/21/11   27/24/6/21/19     

__  __  __  __  __  __  __  __                  __ __ __ __ __ __ __ __       __   __  

26/11/21/11/22/ 23/ 19/6 5/1/16/19/23/11/8/18        г       г

Ояти рамзикардашуда ба мо нишон дод, ки Худо боз ваъдаи Худро оиди фиристодани
На�отди�анда ба �о овард. Мо то ч0 андоза бояд шукргузор бошем, ки Худованд Исо ба ин
�а�он таваллуд шуд, то ки моро аз гуно��оямон на�от ди�ад! Биёед фаром�ш накунем, ки
�ангоме ки Худо чизеро ваъда меди�ад, - �амеша ба �о меоварад. Мо �амеша ба сухани -
бовар0 карда метавонем.

/5

/1

/1

/1

/2

/1

/1

:



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му6аддас A6

�ИКОЯИ 4�УМ: Сафар�ои Ибро�им
Сан�иши имон                              Ояти тилло�:

Ю�анно 1: 29
�аст� 

22: 1�14�ро хон

*амаи мо дар давоми �аётамон бо сан�иш�ои гуногун р� ба р� мешавем, яъне аз сан�ишу
имти�он�ои �аёт0 мегузарем.

● Дар расм�о кадом намуд�ои сан&ишу имти�он�о нишон дода шудаанд? 

Ис�о� ба воя мерасид, ва Ибро�им писари худро дида, шод мешуд. Худо ба Ибро�им ва
Соро ме�рубон буд. - ба ваъдааш вафо карда, дар пиронсолияшон ба он�о хурсанд0 дод.
Ибро�им Ис�о�ро хеле д�ст медошт, аммо оё � Худоро бештар д�ст медошт? Биё мефа�мем!

Боре Худо �арор дод, ки Ибро�имро сан�ад. Ин сан�иш хеле душвор буд.

● Lумларо пурра кун, ва мефа�м�, ки ин ч� гуна сан&иш буд.

Худо ба Ибро�им гуфт, ки  И_ _ _ _ _ _  гирифта, ба замини М_ _ _ _ равад

ва писари ягонаашро дар болои к_ _ �урбон0 кунад.

То ин ла�за Ибро�им бор�о ба Худо итоат намуда буд. Агарчи ин супориш хеле душвор ва
нофа�мо метофт, � ба Худо итоат намуд, зеро Худоро э�тиром менамуд ва ба - бовар0 мекард.

Аз Худо тарсидан � +ро д9ст доштан, ба + итоат кардан ва +ро э�тиром намудан
мебошад, чунки + Худои Тавоно аст.

Ибро�им бовар0 дошт, ки Худо �ро фиреб намеди�ад.

● Дар р9 ба р9и �ар &умла �А ё НЕ навис:

1.  Ибро�им шутурсавор равона шуд.

2.  *амаг0 чор кас ба сафар баромаданд.                            

3.  Дар р�зи сеюм хизматгорон дар назди к�� монданд.

Ибро�им медонист, ки Худо ният�ои нек дорад. Ва агар зарур шавад, Худо метавонад 
Ис�о�ро аз мурдагон зинда кунад! Ибро�им бовар0 дошт, ки Худо ба ваъдаи Худ оиди он ки
�амаи хал��ои замин ба воситаи Ис�о�  баракат меёбанд, вафо мекунад.

/3
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

● Хат кашида расми �ар шахсро бо расми он чизе ки 9 мебурд,
пайваст кун.

Ис�о6 корд �езум оташ Ибро�им

● Он чиро, ки Ис�о6 аз падараш пурсид, �ангоме ки он�о як&оя ба к9�
мебаромаданд, ва &авоби Ибро�имро навис.

● Lой�ои холиро пур кун:
*ангоме ки он�о ба к�� баромаданд, Ибро�им ______________ сохт ва
Ис�о�ро бар он гузошт. Ис�о� итоаткорона он чиро, ки Ибро�им мегуфт,
ба �о меовард. *амин, ки Ибро�им __________  гирифт,  __________  �ро
боздошт.  Ибро�им бо итоаткор0 исбот намуд, ки Худоро беш аз �ама д�ст
медорад. Ба �ои Ис�о�  ________  �урбон0 карда шуд.

●      Ояти тиллоиро, ки дар он оиди 6урбонии бе�тарин гуфта мешавад, навис.

Хеле му�им аст, ки мо �ам мисли Ибро�им ба Худо бовар0 дошта бошем. Худо
Писари ягонаашро, ки д�ст медошт, �амчун �урбон0 барои гуно��ои мо дод, ва
баъд -ро аз мурда�о зинда кард. “Масе�, мувофи�и Навишта�о, барои гуно��ои
мо мурд... Ва - дафн карда шуд ва, мувофи�и Навишта�о, дар р�зи сеюм э�ё
(зинда) шуд”. 1 %&ринтиён 15 : 3  ва 4.

Ту ба ин бовар мекун0? *ангоме ки Худованд Исо дар салиб мурд, - инро
ихтиёр0 ба хотири мо кард. *е� кас ба �ои - ин корро карда наметавонист. Худо
�амаи инро барои мо пешбин0 намуд. Чун Ибро�им, ба Худо пурра бовар0
намо, ва -ро барои он шукргузор0 кун, ки Писари Худро дод, то ки ТУ аз гуно�
на�от ёб0.

НАТИLА:
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ДАРСИ 1�УМ: Иброим � даъват шудани �
Ояти тилло�:

Аъмол 7:2
�аст� 11: 27�32

12: 1�9�ро хон

Хониши иловаг�: •  Е�ушаъ  24: 2 ва 3  •  Ибриён 11: 8�10

Бо ву�уди он ки Ибро�им якчанд �азор сол пеш зиндаг� кардааст, боварии � ба
Худо барои масе�иёни чандин аср�о то �ол намунаи ибрат аст. Номи аввалаи
Ибро�им Абром буд.

● Номои аъзоёни оилаи Абромро навис.

Падари � зани � �ияни �

Падари Абром Тора�, оилаашро гирифта, ба замини Канъон равона шуд.

● Дар харита ишора кун:

1. Ша�ре ки он�о аз он баромаданд.

2. Ша�ре ки он�о 
ба он омаданд.

3. Замине ки он�о ба он равона
шуданд.

Он�о то *оррон расида, дар он �о сокин шуданд. Дар *оррон падари Абром,
Тора�, вафот кард.  

● К� ба Абром зоир шуд (Ояти тилло�)

● % ба вай ч� гуфт?  (�аст� 12: 1)

● Чаро Абром рафт?  (Ибриён 11: 8 � ро хон)
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А6



НАТИ,А:

Тай кардани масофа�ои зиёд дар он замон хеле душвор буд. Илова
ба ин Абром тан�о набуд – �амро�и � на тан�о одамони бисёр,
балки рама�ои зиёди �айвонот мерафтанд. *е� кас �уръат
намекард ба чунин сафар равад, агар бовар� �осил накунад, ки ин
5арори дуруст аст.

Худо мехо�ад, ки мо ба 6 итоаткор бошем. Масе�иён, ки ба Сухани
Худо (Китоби Му5аддас) бовар намекунанд, �е� го� наметавонанд
ба Худо писанд оянд ва баракат�оеро, ки 6 ба он�о додан мехо�ад,
ба даст оваранд.

Ибро�им Худоро д�ст медошт, аз �амин сабаб мехост ба 6
итоаткор бошад. Худо �амчунин ба � якчанд ваъда�ои му�им дод.

● Пан0 ваъдаи Худоро ба Абром навис. (12 : 2�3)

Абром намедонист, ки ба ку�о бояд равад (Ибриён 11:8), аммо бовар мекард, ки Худо �ро
ро�намо� мекунад. Мо дар бораи сафари � муфассал намедонем, аммо медонем, ки дар охир �
бо оилааш ба Канъон омад.

● 4амаи касонеро, ки бо Абром ба Канъон омаданд, номбар кун.

Шояд, Абром �ангоми ба Канъон омаданаш <амгин шуд. Дар ин сарзамин аллакай одамон
сокин шуда буданд, аммо Худо ба � ваъдаи бузург дод, ки бояд �ро р��баланд мекард (*аст� 12:7).

● Абром ч� кард, ангоме ки аз Худо ин ваъдаи навро гирифт? 

*амаи он чи дар �аёти Абром р�й дод, нати�аи вох�рии � бо Худо буд. Худо �ро дар давоми
тамоми зиндагияш ниго�дор� менамуд. Ва Абром Худоро д�ст медошт ва ба 6 бовар� мекард.

● Ояти тиллоиро, ки дар ин бора мег�яд, навис.

4ангоме ки Худо моро даъват мекунад, монанди он ки % Абромро даъват намуд, мо
бояд ба % бовар� кунем, %ро пайрав� намоем ва ба % итоаткор бошем. 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му@аддас A6

ДАРСИ 2�ЮМ: Иброим � интихоби �
Ояти тилло�:
Е�ушаъ 24: 15

�аст� 13: 1�18,

14: 1�16�ро хон

Хониши иловаг�: • Матто 6: 33  • Мар�ус 8: 36

Ба мо доимо лозим меояд, ки интихоб намоем: ба ку�о барои та�сил равем, ба кадом фан�о
дар мактаб ди55ати бештар ди�ем, бо кадом намуди варзиш маш<ул шавем, ва ч� гуна д�стон
дошта бошем. Мо �амчунин бояд нисбати Худо интихобе кунем – аз пайи 6 равем ё бо ро�и
худ равем. Дар ин дарс мо оиди он гап мезанем, ки ч� тавр дар �аёти худ интихоби дуруст
кардан даркор аст.

● Кроссвордро пур кун, то ки му@аддимаи ин дарсро дон�.

Аз боло ба поён
1. Чизе ки Абром аз он бой буд.
3. Дар назди Байт@Ил Абром номи 

Худовандро ...............
4. К� бо Абром буд?

6. Подшо�и Мисрро ч� меномиданд? 
(12: 20)

Аз чап ба рост
2. Абром аз ку�о баромад?
3. Номи он чизе ки Абром дар он зиндаг� мекард.
5. Маконе ки Абром ба он �о рафт.
7. Абром дар Байт@Ил ч� сохт?

● Бо СУХАНОНИ ХУД фамон, ки чаро Абром ва Лут як0оя зиста натавонистанд.

Абром ба Лут имкон дод, ки аввалин шуда ба 5ароре ояд. 

● Он чиро, ки Абром ба Лут пешниод кард, навис.

● Дар зери он калимаое хат каш, ки заминеро, ки Лут интихоб кард, тасвир мекунанд.
Обшор буд / 	арб / водии Урдун / шар� / водии Нил
назди Сад�м ва Ам�ро / биёбон / назди Ери��.

Лут се хато содир намуд, �ангоме ки 5арор 5абул мекард:
1. 6 аз Худо напурсид, ки бояд ба ку�о равад.
2. 6 ба амакаш Абром �у5у5и интихоб карданро надод, агарчи ин аз р�и одоб мебуд,

зеро Абром аз Лут калонсолтар буд ва барои � кор�ои бисёр кард.
3. 6 5арор дод назди ша�ре сокин шавад, ки одамонаш бадкирдор буданд.

4ангоми интихоб кардан мо бояд амеша аз Худо пурсем, ки % чиро мехоад, то мо
бикунем. Мо набояд он чиро интихоб кунем, ки моро ба васвасаи гуно кардан оварда
метавонад.
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НАТИ,А:

Абром дар Канъон монд.

● Пас аз он ки Лут рафт, Худо ба Абром дар хусуси замин боз як ваъда дод. 
Онро навишта гир.

Ба шарофати итоаткории худ, Абром оид ба насл�ои ояндаи худ ваъда гирифт.

● Дар р� ба р�и баёнот 0авоби 4А ё НЕ навис:

Лут ба шар5 рафт, замини Абром бошад дар <арб буд.

Насли Абром мисли дарахтони �ангал сершумор мешавад. 

Абром метавонист ба �ар �ои он замин равад.

Худо ваъда дод, ки ба Абром тамоми он заминро меди�ад.

Абром аз ваъда�ои Худо шод� мекард. 

● % ч� кард, то ки Худоро шукргузор� кунад?

Баъди муддате Лут дар ша�ри гуно�кори Сад�м сокин шуд. 
Баъд дар он �ое ки Лут зиндаг� мекард, �анг сар шуд (*аст� 14: 1 ва 2).

● Хат кашида ра@аморо пайваст кун. Барои ар хат ранги алоидаро истифода бар.

5 4
4        подшо�он бар зидди     7        подшо�он �анг карданд.

3 5

● Фамон, ки дар муориба бо Лут ч� р�й дод. (14: 12)

● Абром ч� @адар одамонро бо худ гирифт? Кай оно у0ум карданд?

*амин тари5, Абром Лут ва моликияти �ро на�от дод. Интихоби Лут нодуруст буд, ва � бо
ро�и нодуруст рафт. Фа5ат ба шарофати далерии амакаш � боз дар озод� буд.

Дар мактаб, дар �ои кор, бо д�стон ва �атто дар хона 5арори нодуруст кардан то ч� андоза
осон аст. Оё ту тайёр �аст� он гуна интихобе намо�, ки Е�ушаъ ибни Нун кардааст? (Ба ояти
тилло� нигар)

● Ояти тиллоиро ёб ва @исми охири онро навишта гир.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му@аддас A6

ДАРСИ 3�ЮМ: Иброим � боварии �
Ояти тилло�:
�аст� 18: 14
(�исми якум)

�аст� 15: 1�7;
17: 1�19; 

18: 1�15�ро хонХониши иловаг�: • Румиён 4: 16�22 • Ибриён 11: 11, 12

Оё ту ба �амаи он чи мег�янд, бовар мекун�?
Ин, шояд, ба он вобаста аст, ки г�янда кист. Абром ба Худо
пурра бовар� мекард. 6 бовар� дошт, ки �амаи суханони
Худованд пурра и�ро мешаванд.

Абром мушкил� дошт. Худо ба вай насл ваъда дод, аммо �
то �ол фарзанд надошт.

● 4аст� 15: 1�7�ро бо ди@@ат хон ва баъд 0ойои холиро бо СУХАНОНИ ХУД пур
кун, то ки он чи осил шавад, ки Худо ба Абром гуфт.

.......................... (Сухани) Худованд ба Абром расид (оят�ои 1 ва 4).

“.......  ки аз камари ту барояд, ...................... ту хо�ад буд (яти 4). Ба ................... назар кун,
ва ......................... бишумур, насли ту �амин 5адар хо�ад шуд» (ояти 5). Ва ба Худованд

..................  овард, ва ин барои � адолат (росткор�) �исоб карда шуд (ояти 6). 

Ва боз Худо гуфт: "Манам Худованд, ки туро аз ..........  калдониён  .................... 

овардам, то ки ин заминро ба ирсият ба ту биди�ам" (ояти 7).

● Номо ва унвоно дар Китоби Му@аддас хеле муиманд. 
17: 1�19�ро хон ва ба саволо 0авоб де.

Худованд Худро ч� тавр номид?

Номи нави Абром ч� буд? 

Номи нави зани � ч� буд?

(Маънои номи " "Малика" аст, чунки вай бояд модари бисёр хал��о ва подшо�он мешуд).

Писарро бояд ч� ном мегузоштанд?

Ч� ваъдаи �айратовар! Ана навигар� барои Ибро�им!

● Абром ч� кард? (17:17�ро хон)

● % дар дили худ ч� гуфт?

/4
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НАТИ,А: 

Худо боз ба Ибро�им ба таври махсус зо�ир шуд. Ин дафъа 6 ба ме�монии вай омад!

● 4аст� 18: 1�15�ро хон ва 0авоборо дар 0ойои хол� навис, ва баъд 0авоборо дар
муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.

Ин �ангоми .................... р�з буд.

Ва чашм андохта дид, ки инак ............ мард
омадаанд.

Ибро�им он�оро ба ........................ даъват намуд.

Соро .............. пухт.

Ибро�им фармуд, ки ................. тайёр карда шавад. 

6 ба он�о .................... дод, то бин�шанд.

6 худаш дар зери ..................... истода буд.

Соро дар .................... буд. 

Яке аз ин ме�монон Худованд буд.
Ин яке аз �олат�ои а�оибе буд, ки 6
ба монанди одам Худро зо�ир намуд. 

● Яке аз Мемонони Иброим ч� гуфт? 
(ояти 10�ро хон)

● Соро ин хабарро шунида, дар 0авоб ч� кор кард? 

● Он @исми ояти тиллоиро навис, ки дар он гуфта мешавад, ки барои Худо
е0 чизи Mайриимкон нест.

Худо амеша ваъдаояшро и0ро мекунад! Худо ваъда дод, ки ар касеро, ки аз %
хоиш кунад, аз гуноо на0от медиад. % амчунин ба фарзандони Худ ваъда дод, ки
ама чизи даркориро барои аёти арр�за медианд. Аз бовар� кардан ба Худо натарс!
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му@аддас A6

ДАРСИ 4�УМ: Иброим � сан0иши имони �
Оятои тилло�:
Ибриён 11: 17�19

�аст� 
22:1�19�ро хон

Хониши иловаг�: •  Румиён 8: 32  • Яъ�уб 2: 20�24

Ибро�им бояд аз сан�иши душвортарини �аёти худ мегузашт. 6 муддати зиёд интизори
таваллудшавии Ис�о5 буд, аммо акнун писари � дар маркази ин сан�иш буд.

● Калимаои партофташударо навис, то дон�, ки Худо аз Иброим чиро мехост.

Дар он замон�о 5урбон� кардани фарзандон барои хал5�ое, ки Худои �а5и5иро
намешинохтанд,  як одати му5аррар� буд. Барои Ибро�им, э�тимол, фа�мидан душвор буд,
ки чаро Худо инро аз � мехост. Охир � Ис�о5ро хеле д�ст медошт! Ч� тавр � ба писараш даст
мебардошт?! Ва агар � Ис�о5ро 5урбон намояд, ваъда�ои Худо ч� тавр и�ро мешаванд?

● Дар назди 0умлао ра@амои аз 1 то 5�ро гузошта, оноро аз р�и он тартибе ки
во@еао р�й медоданд, гузор.

6 ба он �ое равона шуд, ки Худо фармуда буд.

Дар р�зи сеюм � аз дур� он �ойро дид. 

Ибро�им харро зин кард. 

6 барои 5урбонии с�хтан� �езум шикаст. 

6 �амро�и худ ду нафар хизматгоронаш ва Ис�о5ро гирифт.

● Кроссвордро пур кун, ва мефам�, ки баъд ч� р�й дод.
1. Он чи Ис�о5 бардошта мебурд.
2. Ибро�им ва Ис�о5 ба он ......... омаданд, ки Худованд

гуфта буд.
3. Ибро�им дар он �о ................................. бино кард.
4. Ибро�им гуфт, ки Худо барои Худ барраро .....................

хо�ад кард.
5. Ибро�им ва Ис�о5 ба к�� рафтанд, то ки .......................... 

кунанд.
6. Он чи Ибро�им бо �езум кард (ояти 9).
7. Он чи Ибро�им дар дасташ мебурд.
8. Он чи Худо �амчун 5урбон� му�айё намуд.
9. Он чи Ибро�им дар дасташ мебурд.
10. Он касе ки дар 5урбонго� хобида буд.
11. Он касе ки ба Ибро�им гап зад, �ангоме ки � кордро гирифта,

писарашро куштан� буд.

Аз кроссворд калимаеро, ки аз чап ба рост осил шуд, навишта гир.
Ибро�им ........................................... овард. 
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«Писари худро, ки ягонаи туст, 

ва �ро ..................................,  яъне Ис�о5ро ..........; ва ба замини М�риё

бирав, ва дар он �о �ро бар яке аз ............... ки ба ту хо�ам гуфт, барои

............................................. барор».
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ,А: 

● Фариштаи Худованд Иброимро ба номаш хонда, ба � ч� гуфт?

Ибро�им тайёр буд, ки ба Худо �ама чизро ди�ад. 6 ба Худо то ба он дара�а
итоаткор буд ва боварии зиёд дошт, ки метавонист писари худро ди�ад. 

● Иброим ба 0ои Исо@ чиро @урбон� намуд?

● Иброим ба ч� бовар� дошт? (Ибриён 11: 19)

● % ин 0ойро ч� номид?

*ангоме ки Фариштаи Худованд бори дуюм ба Ибро�им муро�иат намуд, гуфт,
ки барои итоаткор� ба фармудаи Худо Ибро�им баракати зиёд ба даст меоварад.

Ба воситаи ин во5еаи �аёти Ибро�им мо намунаи он чиро мебинем, ки Худо
кард, �ангоме ба Писари Худ Худованд Исои Масе� имкон дод, ки дар салиб
бимирад. *е� кас ба <айр аз 6 ин корро карда наметавонист, аз �амин сабаб 6
барои �амаи одамон мурд.

●   Дар Румиён 8:32 дар ин бора гуфта шудааст. Ин оятро дар поён навис.

Оё ту @урбонии бузурги Худоро @абул намуда�?     ________

/1

/2

/1

/1

/2



Яъқуб 1 
Петрус 4 



�икояи 1�ум: Петрус мавъиза мекунад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Р	
улудс омад.

Аъмол 2: 1�14,

36�39�ро хон

Худованд Исо ба осмон
рафт. Баъди якчанд р�з �
Р��ул�удсро (Р��и Худоро)
фиристод, то ки � ба
шогирдон ёр! ди�ад. Ба
он�о мадади Р��ул�удс
даркор буд, то ки ба одамон
дар бораи Худованд Исо
на�л кунанд.

К� ба мадади шогирдон омад? Р __ __ __ __ __ __ __ __ .

"ангоме ки Р��ул�удс фуруд омад, шогирдон дар хона буданд. Фуруд
омадани Р��ул�удс ба садои шамоли сахт монанд буда, чун оташ метофт. Ба
шарофати ин шогирдон �увват ва далер! пайдо намуданд, то дар бораи Исо ба
�ама на�л кунанд.

Дар берун бисёр одамон +амъ шуда
буданд. Петрус ба он�о мавъиза
карданро сар кард. � фа�монд, ки
Исо, ки он�о �ро ба наздик! дар
салиб мехк�б карда куштанд,
На+отди�анда аст. Худо �ро зинда
кард. Ва акнун Худованд гуно��ои
�ар касеро, ки ба � бовар! кунад,
мебахшад.

Расмро ранг кун.

Расми Петрусро, ки ба хал� гап мезанад, каш

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А7

/10



Чанде пас аз он ки Р��ул�удс
фуруд омад, Петрус ва Ю�анно
ба Маъбад (Хонаи Худо)
мерафтанд.

Дар назди дарвоза шахсе
нишаста, сада�а мепурсид. � ланг
буд ва ро� рафта наметавонист.
Ланг фикр кард, ки Петрус ва
Ю�анно ба � пул меди�анд, аммо
Петрус як чизи аз пул хеле
бе�тар дошт! Петрус ба � гуфт:
“Ба номи Исои Масе�и Носир!,
бархез ва ро� рав.”

Петрус аз дасти � гирифта, ба по
хезонд, ва ланг дар�ол солим
шуд!

Расмро ранг кун.

Ин шахс ро�равону +астухезкунон барои солим гардиданаш Худоро шукргузор!
менамуд. Бисёр одамон +амъ омаданд, ва Петрус ба он�о дар бораи Худованд Исо на�л
намуд. � гуфт, ки одамон Исоро дар салиб мехк�б карда куштанд, аммо Худо �ро зинда
кард. 6увваи Худованд Исо шахси лангро солим гардонд.

Суханони Петрусро ранг кун:

ББа номи Исо
бархезу ро# рав.

Аъмол 3: 6

Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

/10

�икояи 2�юм: Петрус  лангро шифо меди#ад
Ин �икоя дар бораи увваи шифобахши Худо аст.    

A7

Аъмол
3: 1�12�ро хон



Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A7

/10

�икояи 3�юм: Петрус дар зиндон
Ин �икоя дар бораи вафодор� ва боварии 
аввориён аст. Аъмол

4: 1�22�ро хон 

Петрус ва Ю�анно ба одамон на�л мекарданд, ки Худованд Исо зинда шуд.
Хизматгорони Маъбад низ назди он�о омаданд. Он�о аз Петрус ва Ю�анно хеле
хашмгин шуданд, чунки ба хабари хуш дар бораи зинда шудани Исо бовар намекарданд.
Аз �амин сабаб он�о Петрус ва Ю�анноро то са�ар! дар зиндон ниго� доштанд.

Ном#ои ду #аввориро, ки ба зиндон партофта шуданд, навис ва расмро ранг кун.

Паго�ии р�зи дигар Петрус ва Ю�анноро ба довар! оварданд. Доварикунандагон ба
он�о фармуданд, ки дигар �е+ го� оиди Худованд Исо гап назананд. Аммо �аввориён
натарсиданд. Бо ву+уди хатар�о, он�о мехостанд ба Худованд Исо итоаткор бошанд. Мо
низ, ба монанди �аввориён, бояд Худовандро дар �аёти худ му�имтарин �исобем.

Калима#оро аз Китоби Му�аддас ранг кун ва он#оро аз ёд намо.

Худованд
мададгори ман аст.

Ибриён 13: 6

Ю _ _ _ _ _ П _ _ _ _ _



"ангоме ки доварикунандагон Петрус
ва Ю�анноро и+озати рафтан доданд,
он�о хурсанд шуданд. Он�о дар�ол
назди бародарони имондори худ
рафтанд. Петрус ва Ю�анно во�еаро
ба он�о на�л карданд. Он�о як+оя дар
дуо ба Худо муро+иат намуданд. Он�о
аз � хо�иш намуданд, ки далер!
ди�ад, то ки ба одамон оиди Худованд
Исо на�л карданро давом ди�анд. 

Расми Петруси хурсандро каш ва
#арф#ои партофташударо навис.

Масе�иён як+оя дар  __  __  __   ба   __  __  __  __ муро+иат намуданд.

Оё Худо ба дуои он�о +авоб дод? Албатта, +авоб дод. 9ое ки он�о дар он
буданд, ларзидан гирифт, ва �увваи Худо �ар яки он�оро пур кард. Акнун
он�о далерии боз �ам бештар пайдо намуданд. Он�о ба Худованд Исо
итоаткор буданд, ва � ба он�о ёр! меди�ад.

Расми биноро ранг кун ва дар +умлаи поён як калимаро пурра кун. 

9ое ки ки он�о дар он буданд,

л __  __  __  __  __  __  __   гирифт.

"ангоме ки мо ба Худо итоаткор �астем ва
ба � бовар! мекунем, метавонем бовар!
дошта бошем, ки � ба мо низ ёр!
мерасонад. 

/10

�икояи 4�ум: Озод шудани Петрус
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо ба дуо
о �авоб меди
ад.     Аъмол 

4: 23�31�ро хон

Дарсро ба адреси зерин баргардон:Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



�ИКОЯИ 1�УМ: Петрус мавъиза мекунад
Ояти тилло�:

Аъмол 2: 36
(�исми дуюм)

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол 2: 1�14, 

36�39�ро хон

Худованд Исо мурд ва дар рӯзи сеюм зинда шуд. Баъди якчанд ҳафта Ӯ ба Осмон
рафт. Пеш аз он ки заминро тарк кунад, Ӯ ваъда дод, ки Рӯҳулқудсро (Рӯҳи Худоро)
мефиристад. Рӯҳулқудс ба шогирдон ёрӣ медиҳад, то ба одамон дар бораи наҷот
гап зананд.

● Чоркунҷаҳои нуқтадорро ранг кун, ва номи Мададгореро, ки Худованд
Исо фиристодани Ӯро ба шогирдонаш ваъда дода буд, мефаҳмӣ.

Дере нагузашта ин ваъда иҷро шуд! Ҳаввориён дар Ерусалим дар хона буданд.
Ногоҳ садои ғулғулае, чун садои тундбод (шамоли сахт), шунида шуд. Баъд бар ҳар
яки онҳо забонаҳои оташ пайдо шуданд. Ин хеле аҷиб буд! Рӯҳулқудс фуруд омад!

● Кроссвордро пур кун.

1. Онҳо садои чиро шуниданд?

2. Бар шогирдон .................... оташ
қарор гирифтанд.

3. Ҳамаи онҳо аз Рӯҳулқудс ........

шуданд.

/4

/4

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А4
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НАТИ!А:

Дувозда# шогирди Худованд Исоро ба таври махсус меномиданд.

● �арф#ои аввали чиз#ои тасвиршударо навис, ва мефа#м�, ки он#оро
ч� тавр меномиданд.

Ба шарофати Р��ул�удс �аввориён дар бораи Худо ба забон�ое ки то �ол намедонистанд,
гап зада метавонистанд. Ва одамоне ки аз кишвар�ои дигар ба ид омада буданд, он�оро
мефа�миданд! Баъзе�о хандида, мегуфтанд, ки �аввориён маст шудаанд, аммо он�о маст
набуданд.

● Дар назди +умла#ои дуруст аломати (V) ва +умла#ои нодуруст аломати (X) гузор.

�ангоме ки Р��ул�удс фуруд омад,

... �амаи �аввориён бе�уш шуданд.

... �амаи �аввориён маст буданд.

... �аввориён чунон тарсиданд, ки бо �е* кас гап намезаданд.

... �аввориён ба забон�ои дигар мавъиза карданро сар карданд.

Петрус ба одамоне ки дар атроф *амъ шуда буданд, мавъиза мекард. �ангоми мавъиза
Петрус ба он�о фа�монд, ки фуруд омадани Р��ул�удс и*рошавии пешг�и�ои
пай/амбар�ост. Ва Исо, ки он�о �ро дар салиб мехк�б карданд – Масе�и �а�и�5 аз *ониби
Худо аст. Аз �амин сабаб Китоби Му�аддас мег�яд, ки � ...

● �арф#оро бо э#тиёт ранг кун.

Худованд Исои
Масе# аст.

Петрус ба одамон гуфт, ки он�о бояд барои гуно��ои худ бахшиш пурсанд ва ба Худованд
Исо чун ба На*отди�андаи худ бовар кунанд. Дар он р�з бисёр одамон ба Худо р� оварданд.

�оло агар ту �ам аз гуно��оят р� гардон5 ва Худованд Исоро �амчун На*отди�анда ва
Худованди худ �абул кун5, Худо туро мебахшад.

/4

/4

/3
6В



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му;аддас A7

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Петрус лангро шифо меди#ад
Ояти тилло�:

Аъмол 3: 6

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол

3: 1�12�ро хон

Тасаввур кун, ки агар ро� гашта наметавонист5, худро
ч5 тавр �ис мекард5! Ту давидан, бо варзиш маш/ул
шудан, сайру гашт кардан наметавонист5! �аёти ту
тамоман дигар мебуд. �озир мо дар бораи як шахси ланг
мефа�мем. � аз ва�ти таваллудаш ланг буд, ва акнун
синну солаш аз 40=сола зиёд буд! Аз сабаби он ки � ро�
гашта наметавонист, � сада�а мепурсид; �ар р�з
д�стонаш �ро назди дарвозаи Маъбади Ерусалим
меоварданд. Дар он *о � тамоми р�з менишаст, бо умеди
он ки одамони ра�мдил ба � каме пул меди�анд.

● Калима#ои партофташудаи +умла#оро навис.
Баъд он#оро дар кроссворд навис.

1. Ша�ре ки дар он *о Маъбад (Хонаи Худо)

буд, .............................  ном дошт.

2. Шахс аз одамон ................. мепурсид.

3. � дар назди ................... Маъбад менишаст.

4. Ин шахс аз ва�ти таваллудаш ............. буд.

Боре, �ангоме ки Петрус ва Ю�анно ба Маъбад
мерафтанд, ланг он�оро *е/ зада, аз он�о пул
пурсид. �аввориён истода, ба тарафи � ниго�
карданд. "Ба мо ниго� кун", – гуфт Петрус.
Ланг бо умеди он ки он�о ба � ягон чиз
меди�анд, ба он�о бо ди��ат нигарист!

● Ном#ои ду нафар #аввориёнро навис.

П __ __ __ __ __ Ю __ __ __ __ __

/4

/4
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



НАТИ!А:

Он р�з Петрус бо худ пул надошт, аммо � як чизи бе�тар дошт! "Ман
ну�ра ва тилло надорам, – гуфт Петрус, – лекин он чи дорам, ба ту
меди�ам. Ба номи Исо бархез ва ро� рав".

Баъд Петрус аз дасти � гирифта, барои бархестанаш ёр5 дод. Дар ин
ла�за пой�о ва зону�ои � �увват пайдо карданд. Бори аввал дар �аёти
худ � ро� гашт!

●   Дар назди +умла#о �А ё НЕ навис.

Петрус ба ланг каме пул дод. ..............

�увваи Худованд Исо лангро шифо дод. ..............

Ю�анно барои бархестани ланг ёр5 дод. ..............

Устухон�ои тахтапушти ланг муста�кам шуданд.   ..............

Шахси шифоёфта хеле хушбахт буд! � �адам мезад ва ме*аст. Аммо аз �ама му�им он буд, ки
� Худоро ситоиш мекард. � медонист, ки �увваи Худованд Исо �ро шифо додааст. 

● Суханони Петрусро ба охир расон. 

Ба мо низ Худованд Исо даркор аст. Фа�ат � метавонад дил�ои моро аз гуно� шифо ди�ад ва
моро барои кор�ои нек бо�увват гардонад. Худованд Исо �аёти Худро барои мо дода, шифо
ёфтани дил�ои моро имконпазир намуд. Оё ту барои ин ба � ташаккур гуфта5?

�ама аз ин во�еаи р�йдода дар Маъбад хеле хурсанд буданд. Одамон хеле �айрон мешуданд.
"Чаро �айрон мешавед? – гуфт Петрус. – Худо ин шахсро бо �увваи Худованд Исо шифо
дод". Ин м�ъ*изаи а*оиб нишон дод, ки Исо, ки дар салиб мурд, �озир зинда аст, дар Осмон
аст ва кореро, ки дар замин сар карда буд, давом меди�ад.

● Ин калима#оро ранг кун.

Dувваи Худованд Исо
лангро шифо дод.

/4

/4

/4

Ба н __ __ __  И __ __  

б __ __ __ __ __ ва  

р __ __    р __ __.



ФАМИЛИЯ
ВА НОМA7

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Петрус дар #абс
Ояти тилло�:

Ибриён 13: 6

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол 
4: 1�22�ро хон

Одамон дар атрофи Петрус ва Ю�анно
торафт зиёдтар *амъ мешуданд. �ама
медонистанд, ки Исо мурдааст. Петрус ба
он�о мегуфт, ки Худо Исоро аз мурда�о
зинда кардааст. Ва акнун ланг бо �увваи
Худованд Исои зиндашуда шифо ёфт.

● Петрус дар бораи он чи Худо бо Исо кард, ч� мегуфт?

Худо �ро аз м_ _ _ _ _ _ _   з_ _ _ _   к_ _ _.

Ва�те ки Петрус мавъиза мекард, сардорони посбонони Маъбад омаданд. �ангоме он�о
шуниданд, ки Петрус ба одамон дар бораи аз мурдагон зинда шудани Исо на�л мекунад,
хеле хашмгин шуданд. Он�о зуд �ар ду �аввориро �абс карданд ва то паго�5 дар зиндон
ниго� доштанд.

● Ном#ои ду #аввории #абсшударо навис.

Паго�ии р�зи дигар бисёр я�удиёни боэътибор *амъ шуданд, то ба �ароре биёянд, ки бо
Петрус ва Ю�анно ч5 кунанд. �ангоме ки �аввориён дар назди он�о истоданд, он�о
пурсиданд: "Бо �адом �увват ва бо кадом ном ин корро кардаед?" Петрус дар довар5
худи �амон суханонро гуфт, ки бего�ии р�зи гузашта ба мардум гуфта буд.

Ю __ __ __ __ __ П __ __ __ __ __

/4
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2

Дарси Китоби Му;аддас



● Калима#оро дар +умла дуруст +о ба +о гузор, то бифа#м�, ки Петрус ч� гуфт.

мехк�б кардед           Исо         мард         зинда кард

Доварикунандагон намедонистанд, ки бо Петрус ва Ю�анно ч5 кунанд. Он�о ин масъаларо
байни худ му�окима намуданд. Он�о наметавонистанд инкор кунанд, ки м�ъ*иза р�й
додааст, зеро дар назди он�о шахси шифоёфта истода буд. Ягона коре ки он�о карда
тавонистанд, ин буд, ки он�о дар бораи Исо мавъиза карданро ба Петрус ва Ю�анно манъ
намуданд ва баъд он�оро сар доданд.

● Тан#о ДУ +умла дуруст аст. Дар назди он#о �А навис.

1. Петрус ва Ю�анноро сар доданд. ..............

2. Дар он ва�те ки доварикунандагон байни худ масли�ат
мекарданд, Петрус ва Ю�анно гурехтанд. ..............

3. Доварикунандагон барои шифо додани ланг ба
�аввориён миннатдор5 баён намуданд. ..............

4. Ба �авориён дар бораи Исо гап заданро манъ карданд. ..............

�аввориён ба �адри кифоя *асорат доштанд. Он�о тамоман натарсиданд. 
Инак он чи он�о гуфтанд: 

Р��ул�удс ба он�о ёр5 медод, ки барои Худованд Исо устувор5 нишон ди�анд. Агар мо
хости Худовандро ба *о оварем, � ба мо �ам ёр5 меди�ад!

● Ояти зерини Китоби Му;аддасро ранг кун ва аз ёд намо.

ХХудованд мададгори
ман аст. Ибриён 13: 6

НАТИ!А:

Бо номи ..........., ки �ро шумо 

дар салиб м...................  к.............., ва Худо �ро аз

мурда�о з...............  к.........., бо номи � ин ............. дар

�узури шумо истодааст.

Мо наметавонем аз гуфтани он чи дидаем

ва шунидаем, даст кашем! 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му;аддас A7

�ИКОЯИ 4�УМ: Петрусро озод мекунанд
Ояти тилло�:

Матто 6: 33

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол

4: 23�31�ро хон

�ангоме ки Петрус ва Ю�анноро пас аз довар5 дар
Ерусалим озод карданд, он�о хеле хурсанд шуданд! Он�о
зуд рафта, во�еаро ба дигар масе�иён на�л карданд, ва
инчунин гуфтанд, ки ба он�о дар бораи Худованд ва
На*отди�анда Исо гап заданро манъ карданд.

● Дар #ар як +умла дар зери калимаи дурусти
;айдшуда хат каш:

1. �аввориёнро пас аз довар5 ЗАДАНД / ЗИНДОНN КАРДАНД / 

ОЗОД НАМУДАНД.

2. Довар5 дар РУМ / ЕРУСАЛИМ / БАЙТ=ЛА�М баргузор гардид.

3. �ангоме ки он�о аз довар5 берун омаданд, ба назди ПОНТИЮС 

ПИЛОТУС / ПОДШО� �ИРОДУС / Д�СТОНИ МАСЕ�ИАШОН  рафтанд.

�ама на�ли �аввориёнро бо ди��ат г�ш карданд. Пас аз он ки он�о �ама чизро
фа�миданд, имондорон якдилона ба Худо дуо карданд, то ба он�о �увват ди�ад, ки
далерона дар бораи Худованд Исо сухан г�янд.

Худованд Исо ба он�о фармуд, ки хушхабарро дар бораи � дар тамоми *а�он па�н
намоянд. Имондорон Худованд Исоро д�ст медоштанд ва хеле мехостанд ба � итоаткор
бошанд. Фармони доварикунандагон ва та�дид�ои сардорон он�оро натарсонданд.

● Кроссвордро пур кун.

1. .............................. дар бораи Худованд Исо

барои �ама аст.

2. Номи яке аз �аввориён.

3. Ки�о дар бораи Исо гап заданро

манъ карданд?

4. Номи �аввории дигар.

5. �ар як масе�5 бояд ба Худо

..................................  бошад.
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ!А:

Шогирдон дар дуо �амчунин аз Худо хо�иш мекарданд, ки � ба номи Исо
м�ъ*иза�о ба амал оварад. Ин нишон медод, ки суханони он�о дар бораи Исо
�а�и�ат мебошанд.

● �арф#ои калима#ои ;айдшударо +о ба +о гузошта, навис.

1. Он�о �арор доданд, ки на ба РАСОРОДИН  ______________  я�уд5,

балки ба Худованд Исо  ТИАОТ __________  менамоянд.

2. Он�о ба Худо УДО ______  гуфтанд, то ки барои на�л кардан

дар бораи Худованд Исо ба он�о ДЛЕАРN __________ ди�ад.

Го�о ба мо лозим меояд, ки муддати зиёд интизор шавем,
то ки ба дуоямон *авоб гирем. Аммо бо Петрус, Ю�анно
ва д�стони он�о ин тавр набуд! Худо ба дуои он�о
дар�ол, ба таври м�ъ*изанок *авоб дод. Тамоми бино
ларзид, ва Р��ул�удс �амаи он�оро пур кард. Он�о
далерона, бе тарс Сухани Худоро мавъиза мекарданд.

Баъзе ва�т �арори дуруст �абул карданамон душвор аст.
�АМЕША аз �ама бе�тар он аст, ки Худованд Исоро
ДАР RОИ АВВАЛ гузорем ва ба � ИТОАТКОР
БОШЕМ.

● Оятро ранг кун ва аз ёд намо.

Аввал Подшо#ии
Худоро ... би+Iед.

Матто 6: 33
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�ИКОЯИ 1�УМ: �аёти Яъ�уб 
Фиребгар                                   Ояти тилло�:

Забур 31: 1

�аст� 25: 21 �34   
ва 27:1 �29�ро хон

Оё ту шинос�ои дугоник дор�? Яъ�уб, ки мо дар бораи �аёти � мехонем,
бародари дугоник дошт. Падару модари он�о Ис�о� ва Рив�о буданд.
Мутаассифона, ин оилаи на он �адар хушбахт буд. Падар ва модарашон
писари д�стдоштаи худро доштанд. Чунон ки мебинем, аз ин сабаб дар
хонадони он�о мушкилот ба ву%уд омад.

● Хат кашида �умла�оро бо расми мувофи� пайваст намо.

1.  Писари д�стдоштаи Ис�о�. 

2.  Бародари хурд�.

3.  Писари д�стдоштаи Рив�о.

4.  Шикорч�.

5.  ) дар хона буданро
д�ст медошт.

6.  Бародари калон�.

Азбаски Эсов аввал таваллуд шуда буд, бародари калон� �исобида мешуд. )

�у�у�и нахустзодаг� дошт. Ин маънои онро дошт, ки � со�иби имтиёз�ои

махсус мегардад ва сардори авлод мешавад. ) бояд мефа�мид, ки �у�у�и

нахустзодаг� барои � а�амияти зиёд дошт.

● Боре Эсов ба хона омад. Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки он го�
ч� р2й дод.

Эсов гуфт: Яъ�уб гуфт:

Ба ман х2рдан� де�, чунки

ман ________________.

Аввал ________________

ба ман бифур2ш.

Эсов Яъ�уб
/6
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А7



�АМАГ7:

Яъ�уб �илагарона аз вазъият истифода бурд, то чизи мехостаашро ба даст оварад. Дертар
модараш ба � ёр� дод, то боз як чизро ба %ои бародараш Эсов ба даст оварад. Дар мавриди
дуюм Яъ�уб худро Эсов вонамуд кард, то ки падари пиронсоли нобинояшро фиреб кунад.

● 8умла�оро аз 1 то 4 бо пайдар�амии дуруст ра�амгузор� намо. (�аст� 27:1�25)

● Дар гирди ибора�ое ки амал�ои Яъ�убро тасвир мекунанд, давра каш.

дур�� мегуфт             аз р�и ви�дон амал мекард             �илагар� кард

падарашро фиреб дод             рафтори дуруст мекард

Яъ�уб дар нати%аи баракатди�ии падар бисёр чиз�оро ба даст овард.

● �арф�ои калима�ои �айдшударо �о ба �о гузор, ва мефа�м�, ки
ин ч� гуна баракат буд (�аст� 27:28�29).

Худо ба � аз ШНААБМИ _ _ _ _ _ _ _ осмон ва 

ФАЕ�РБИИ _ _ _ _ _ _ _ _ замин ато менамояд.

8абила�о ба �  ТАИМЪЗ ЕМНАЯНДМО _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Хуб аст, ки Яъ�уб мехост ба воситаи падар баракати Худоро ба даст оварад. Аммо бад� дар он
аст, ки � инро бо ро�и ноинсофона ба даст овардан� буд: падарашро фиреб дод ва нисбат ба
бародараш �иларо истифода бурд. Ин сабаби бадбахти�ои зиёд шуд. Ба %ои рафтори
худпарастона ва �илагарона, Яъ�уб бояд ба Худо бовар� мекард, то нек�и�оеро, ки Худо
барои � тайёр кардааст, ба даст оварад.

Худо �ар яки моро баракат додан мехо�ад. 
J  мехо�ад гуно��оямонро бахшида, моро фарзандони Худ гардонад.

● Ояти тиллоиро навис. 

Мо бо к�шиш�ои худ баракат ва бахшида шудани гуно��оямонро пайдо карда наметавонем.
Фа�ат �амон ва�те ки мо ба Худованд Исо бовар мекунем, Худо моро мебахшад.

Рив�о бо истифодаи либоси Эсов ва п�сти буз<ола�о Яъ�убро ба Эсов монанд намуд.

Эсов ба шикор рафт, то ки барои падари худ аз нахчир х�рок тайёр кунад.

Яъ�уб Ис�о�ро бовар кунонд, ки Эсов аст, ва баракатро гирифт.

Рив�о ду буз<оларо гирифта, чунон ки Ис�о� д�ст медошт, х�рок тайёр кард.
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Шахсони фиребгар ба �е% кас маъ�ул нестанд, хусусан агар фиреби он�о шахсан ба мо таъсир
мерасонда бошад. Яъ�уб бо ро�и фиреб �у�у�и нахустзодаг� ва баракати падарро аз Эсов
гирифт. Эсов аз Яъ�уб хеле хашмгин шуд.

● Эсов �арор кард, ки ч� кор мекунад?

Рив�о фа�мид, ки Эсов ч� ният дорад. Вай макони бехатареро ба ёд овард, ки Яъ�уб дар он %о
пин�он шуда метавонист.

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва мефа�м�, ки Ис�о� ба ку�о ва ба
назди к� рафт.

Он ша�р аз хонаи Яъ�уб дур буд. Аён аст, ки � �е% го� дар он %ой набуд ва бо та<ояш
вонах�рда буд. Илова ба ин � намедонист, ки кай ба хона баргаштан мумкин мешавад. >амаи
�ила ва дур�<и � бисёр мушкилот оварданд. Акнун � сабаб�ои бисёр дошт, то дар хусуси
ояндаи худ ба ташвиш ояд. Он шаб, пас аз сафари дуру дароз, Яъ�уб дар са�ро дар зери
осмони кушод хобид.

● Кроссвордро пур кун. 

1. Нардбон бар ч� истода буд?

2. Яъ�уб ба таги сари худ чиро монд?

3. Ки�о бар нардбон мебаромаданд ва
мефаромаданд?

4. Худованд бар нардбон ч� мекард?

5. >ангоме ки Яъ�уб барои шабгузарон�
истод, ч� фаромада буд?

6. Яъ�уб �амаи инро дар ...........  дид.

7. Сари нардбон ба ку%о мерасид?

Он го� Худо ба Яъ�уб гап зад ва ба � ваъдаи олидара%ае дод. ) ба Яъ�уб ёдрас намуд, ки �
авлодони зиёд хо�ад дошт, ва он�о одамони хеле а�амиятнок мешаванд. >амчунин Худо ба
Яъ�уб ваъдаи махсус дод.

● �арф�ои калима�оро �о ба �о гузор, ва мефа�м�, ки ин ч� ваъда буд.

НМА _ _ _    ОБ _ _  УТ _ _  А�СТМА _ _ _ _ _ _

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A7

�ИКОЯИ 2�ЮМ: �аёти Яъ�уб 
� хобе мебинад                                                                      Ояти тилло�:

�аст� 28:16

�аст� 27: 41�46 ва

28: 10�22�ро хон
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Рив�о бародаре дошт бо номи ) дар ин %ой зиндаг� мекард:
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�АМАГ7:

● Се ваъдаро аз ояти 15 навишта гир.

>ангоме ки Яъ�уб бедор шуд, хеле �айрон шуд ва тарсид! Шаби гузашта � гумон дошт, ки �
тан�о аст, аммо акнун � медонист, ки ин тавр нест.

● Аз ояти тилло� он чиро, ки Яъ�уб гуфт, навишта гир.

�ангоме ки мо ба Худованд Исо бовар мекунем, мефа�мем, ки ба �ар �ое ки равем, J
�амеша бо мост. J �е� го� моро тарк намекунад.

● Ваъда�ои Худоро аз Ибриён 13:5 навис (�исми охири оят).

Бо ву%уди он рафтор, ки Яъ�уб дар хона дошт, Худо �ро д�ст медошт. Худо �ро тарк накард.
Ин ба мо му�аббати м�ъ%изаноки Худоро хотиррасон менамояд. Мо гуно� кардем ва
шариати Худоро вайрон намудем, аммо ) ба �ар �ол моро д�ст медорад ва ба мо чизи
бе�таринро додан мехо�ад, агар мо Писари )ро �амчун На%отди�анда ба дили худ �абул
намоем. Са�арии р�зи дигар Яъ�уб сангеро мисли сутуне рост монд ва бар он рав<ан рехт.

● Дар расми санг навис, ки Яъ�уб он �ойро ч� номид, ва дар зери маънои дурусти ин
ном хат каш. (Ба оят�ои 17, 19 ва 22 нигар)

Нардбоне ба осмон          

8ои хоб�о

Хонаи Худо

Ин во�еаи махсус ба Яъ�уб таълим дод, ки
Худо �амеша бо � аст. Ва Яъ�уб ин дарси
таълимро дар �аёти худ �айд намуд.

1. ... туро

2. ... туро

3.                                                                                                                       ...туро тарк накунам.

1.

2.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A7

�ИКОЯИ 3�ЮМ: �аёти Яъ�уб 
Зиндагии � дар хонаи та�ояш Ояти тилло�:

Масал�о 22: 8

�аст� 
29: 1�30�ро хон

Ни�оят Яъ�уб ба >оррон омад. Дар он %о та<ояш Лобон зиндаг� мекард. Яъ�уб дар назди
чо� истод, то фа�мад, ки та<ояш дар ку%о зиндаг� мекунад. К� дар ин ла�за бо г�сфандон
назди чо� омад?

● Дар гирди �авоби дуруст давра каш. Лобон Ро�ел Эсов

Яъ�уб хурсанд шуд, ки бо хешаш вох�рд. 

● J ч� кард, то ки ба Ро�ел ёр� ди�ад?

Баъдтар Лобон фа�мид, ки %иянаш Яъ�уб омадааст.

● Кадом оят ба мо мег2яд, ки Лобон 2ро бо хушнуд� ба оила �абул намуд?

Ояти: _______

Яъ�уб дар хонадони Лобон ба кор сар кард.  Пас аз як мо� Лобон �арор дод, ки барои кори
Яъ�уб музд ди�ад.

● Дар р2 ба р2и �ар як �умла �авоби �А ё НЕ навис:

1. Яъ�уб музди худро интихоб карда метавонист.   

2. Леё духтари хурд� буд.

3. Яъ�уб мехост Ро�елро ба зан� гирад.

4. Барои ба зан� гирифтани Ро�ел, Яъ�уб бояд 6 сол кор мекард.

● Калима�ои партофташударо навис.  (ба оят�ои 21�26 нигар)

Пас аз �афт сол Яъ�уб аз Лобон хо�иш кард, ки Р _ _ _ _Fро ба � ба зан� ди�ад.  
Аммо Лобон Яъ�убро фиреб дод! Лобон чунин кард, ки Яъ�уб ба %ои Р_ _ _ _
Л _ _Fро ба зан� гирифт. (Дар он замон�о р�и ар�с п�шида буд, аз �амин сабаб
Яъ$уб то р�зи дигар �е% чизро фа�мида наметавонист.)

● Са�арии р2зи дигар Яъ�уб ба Лобон ч� гуфт?
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Яъ�уб Ро�елро хеле д�ст медошт. Лобон ба Яъ�уб и%озат дод, ки Ро�елро пас аз як �афта ба
зан� гирад, аммо ба як шарт.

● J аз Яъ�уб барои Ро�ел ч� талаб кард?

Дар он замон�о баъзе мард�о зиёда аз як зан доштанд, аммо ин ба Худо писанд
набуд. J мехост, ки мард фа�ат як зан дошта бошад. Матто 19:5 ва 6�ро хон.

Ва�те ки Яъ�уб �афт соли дигар барои та<ояш кор мекард, �, э�тимол, бисёр ва�т дар бораи
аъзоёни оилаи худ, ки пештар он�оро фиреб дода буд, фикр мекард.

● Ном�ои он�оро навис.

Фиреби Лобон дар �аёти Яъ�уб ба тасодуф монанд нест. 
Яъ�уб, ки падарашро ин �адар сахт фиреб дода буд, акнун худаш фиреб х�рд!

Дар ояти тилло� оиди нати%а�ои рафтори бад гуфта шудааст. Аммо мо метавонем
бахшидашавии гуно��оямонро ба даст оварем ва донем, ки аз %азои абад� на%от меёбем.
Аммо дар ин зиндаг� мо бисёр ва�т самар�ои рафтори бадро ме<ундорем ва аз сабаби ин
душвори�ои зиёд дорем.

● Ояти тиллоиро навис.

● Калима�ои партофташудаи �умла�оро навис.

Де��он тухми гандум кишт мекунад. Дертар �
�осили даравро _______________ .

Яъ�уб “тухм”Fи фиреб ва �илагар� кишт кард.
Дертар � “�осил”Fи  ___________ ва _______________Fро
<ундошт.

Дар ёд ниго� дор, ки �аёти мо “кишт кардан” ва “<ундоштани �осил” аст. Он чи мо >ОЗИР
мег�ем ва мекунем, ба ояндаи мо таъсир мерасонад. Ин �амчунин ба муносибати мо ба
Худованд Исо дахл дорад. Ба ) бовар кун ва барои �амеша на%от меёб�! )ро рад кун� –
�алок мешав�! 

Дар бораи он фикр кун, ки ба J ч� тавр �авоб меди��.

И _ _ _ _

Э _ _ _ 

�АМАГ7:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A7

�ИКОЯИ 4�УМ: �аёти Яъ�уб 
� ба ватанаш бармегардад Ояти тилло�:

1 Ю�анно 1: 9

�аст� 32: 1�21 ва

33: 1�11�ро хон

Бист сол гузашт, ва агарчи �аёти Яъ�уб вазнин буд, � хеле сарватманд шуд. Акнун �
оилаи калон дошт. Худо бо � буд, чунон ки ) дар БайтFИл ваъда дода буд. Худо �ро
чунон муваффа�иятнок намуд, ки �атто Лобон ба ) �асад мебурд! Худо Яъ�убро
фаром�ш накард, ва акнун ва�ти он расида буд, ки �исми навбатии на�шаи Худо барои
�аёти Яъ�уб нишон дода шавад.

● �аст� 31: 3�ро хон ва дар
ишораи ро� дастур�ои
Худоро барои Яъ�уб навис.

>ангоме ки ту пас аз сафари дуру дароз ба хона бармегард�,
чиро �ис мекун�? Агарчи сафар кардан ба бисёр одамон
маъ�ул аст, аммо �ангоми баргаштан он�о аз дидани а�ли
оила ва д�стонашон шод мешаванд. Аммо Яъ�уб чиро �ис
мекард, �ангоме ки пас аз 20 сол бояд ба хона бармегашт?
Бояд дигаргуни�о р�й медоданд. Беш аз �ама � аз он
хавотир буд, ки бародараш Эсов метавонад �ро кушад.

Яъ�уб �арор дод, ки пешопеш �осидонро фиристад, то
фа�манд, ки Эсов ч� ният дорад. Он�о бо хабаре
баргаштанд, ки Эсов бо одамонаш ба пеши он�о омада
истодааст.

● Навис, ки дар “лашкар”�и Эсов ч� �адар одам буд.

● Яъ�уб худро ч� тавр �ис кард? 8авоби дурустро ишора намо (ба �аст� 32:8 нигар).

хушбахт �ис кард тарсид хурсанд шуд шарм дошт

● Мухтасар бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Яъ�уб пеш аз
вох2р� бо Эсов ч� кард.

1. >аст� 32:4

2. >аст� 32:10F12

3. >аст� 32:14
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

● Дар ин муаммо дар гирди ном�ои �айвоноте хат каш, ки дар матни Китоби
Му�аддас барои ин дарс зикр шудаанд. Калима�о дар самт�ои гуногуни
муаммо навишта шудаанд.

барзагов�о       хар�о       шутур�о
буз�о       г�сфандон       гов�о

Ба самти тирча �аракат карда, �амаи �арф�ои
бо�имондаро навишта гир, ва мефа�м�, ки �амаи
ин �айвонот барои ч� даркор буданд.

_ _   _ _ _ _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _    _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

Яъ�уб пешопеши худ т��фа�оро равона кард.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки чаро 2 чунин кард.  (Ояти 20�ро хон)

Тасаввур кун, ки Эсов ч� �адар �айрон шуд, �ангоме ки рама�ои чорворо вомех�рд
ва ба � мегуфтанд, ки �амаи ин барои �ст! Ни�оят ва�ти он расид, ки бародарон р�
ба р� вох�рданд.

● Дар кадом ояти боби 33 гуфта мешавад, ки Эсов аз дидани Яъ�уб шод
буд ва фиреби бародарашро, ки 20 сол пеш р2й дода буд, бахшид?
Ояти ______

Яъ�уб шод буд, ки бародараш �ро бахшид ва �абул намуд. 

● Дар гирди суханони Яъ�уб оиди мар�амат ва ме�рубонии Худо давра каш.

Яъ�уб хушбахт буд, ки бародараш Эсов �ро бахшид. Ва Худо низ �ро бахшид!
Моро �ам Худо бахшида метавонад. Мо наметавонем ба Худо чизе дода, дар ивази
он бахшида шавем, Худо онро ба мо муфт меди�ад. Худованд Исо барои он мурд,
ки гуно��ои мо бахшида шаванд.

● Ояти тиллоиро навис, то фа�м�, ки барои бахшида шудан
ч� кор кардан лозим аст.

Ман �амаи инро дар %анг ба даст овардам. Дар зиндаг� корам омад кард.

Худо ба ман ме�рубон буд ва �амаи инро ба ман дод.
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ДАРСИ 1�УМ: Яъ�уб � Фиребгар
Ояти тилло�:
Румиён 5: 8

�аст�  25: 1934

27: 141ро хон

Хониши иловаг�: • Масал�о 11: 18 • �алотиён 6: 78 • Ибриён 12: 1617

Дар ин силсилаи дарс
о мо бо оилаи Ис
о�, писари Ибро
им шинос мешавем. 

●  Порчаи якуми матни Китоби Му�аддасро хонда, %ой'ои холии %умла'оро бо
калима'ои дуруст пур кун:

Зани Ис
о� ....................  ном дошт. � модари дугоник
о буд, ки ................. ва .....................

ном доштанд. Калон� .................. ном дошт. То таваллудшавии к�дакон Худованд ба

модари он
о гуфт, ки .............................. ба ......................... хизмат хо
ад кард.

Дар матни Китоби Му�аддас барои ин дарс на�л карда мешавад, ки ч� тавр 
пешг�� оиди 
аёти ояндаи писарон ба таври а'оиб и'ро шуд. Яъ�уб бо ро
и фиреб
он чиро, ки барои Эсов му�аррар шуда буд, ба даст овард, ва 
амин тари� бар
бародараш �удрат пайдо намуд.

БОРИ ЯКУМ – НАХУСТЗОДАГИРО

Оят
ои 25: 29/34/ро бори дигар хон. Нахустзодаг� ба писаре тааллу� дошт, ки дар
оила аввалин таваллуд шудааст. Ин маънои онро дошт, ки � сардори оила мешуд ва
аз падар мероси дучанд мегирифт (Такрори Шариат 21: 17/ро хон). Яъ�уб, писари
ХУРД>, хост нахустзодагии Эсовро ба даст оварад!

● Дар кадом вазъият Яъ�уб аз Эсов нахустзодагияшро гирифтан� шуд?

●  Эсов дар иваз ч� гирифт?

Ин во�еа нишон меди
ад, ки Яъ�уб шахси манфиат'�й буда, тайёр буд 
ар касро,

атто бародарашро фиреб ди
ад, то ки чизи мехостаашро ба даст оварад. Аммо он
чиз му
им аст, ки  Худо аллакай барои 
аёти ин шахси 
илагар ва маккор на�шаи
махсус дошт, ва � ин на�шаро дар 
аёти Яъ�уб ба амал меовард. Aоло 
ам чунин аст:
Худо моро д�ст медорад ва мехо
ад, ки мо, бо ву'уди 
амаи камбуди
оямон,
фарзандони � бошем.

/1

/3

/2

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 4

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А7



НАТИ9А:

● Ояти тиллоиро, ки дар ин бора мег;яд, хон ва дар поён навис. Баъд дар зери он �исми
оят хат каш, ки аён мекунад, ки аз кадом сабаб Худо моро на%от додан мехо'ад.

БОРИ ДУЮМ – БАРАКАТРО: @АСТA 27: 1�29
Ис
о� мехост Эсовро баракат ди
ад, аммо Яъ�уб бо 
ила он чиро ба даст овард, ки
ба Эсов тааллу� дошт! 

● Кадом норасоии падар ба Яъ�уб ёр� дод, ки ;ро фиреб ди'ад?

●  Яъ�уб ч� кор кард, то ки ба Эсов монанд бошад?

●  Дар ин фиреб Рив�о ч� на�ше дошт?

Ис
о� андаке дудила шуд, лекин Яъ�убро баракат дод (оят
ои 27/29/ро хон). Чуноне ки Худо
чандин сол пеш аз ин во�еа пешг�� карда буд, Яъ�уб �удрати бештар ба даст овард. 

●  Ояти 29�ро хон ва навис, ки �удрати ; дар ч� зо'ир мегардад.

●  Дар'ол пас аз он ки Ис'о� Яъ�убро баракат дод, к� омад?

М�йсафеди нобино ба изтироб афтод, Эсов Cамгин ва хашмгин шуд. 

●  Калима'ои партофташудаи %умла'оро навис ва охири ин 'икояро %амъбаст намо.

Эсов зор/зор .......................... ва аз .......................... илти'о намуд, ки ба � низ баракат ди
ад. Ис
о�

фа
монд, ки � Яъ�убро бар вай .................................. гузоштааст, ва инро таCйир додан Cайриимкон

аст. Эсов бояд бо ............................. худ зиндаг� кунад ва ба бародараш хизмат кунад.

Мутаассифона, ин во�еа бо нафрати бародари калон� ба бародари хурд� ан'ом меёбад.

●  Эсов бо бародараш ч� кардан� шуд?

Ин 
икоя ба мо таълим меди
ад, ки дур�C ва фиреб ба 
аётамон бадбахт� ва мушкили
о
меоварад. Aамин тари� мо ба Худо имкон намеди
ем, ки на�шаашро дар 
аётамон бо ро
и � ва
дар ва�ти � и'ро намояд. 

Яъ�уб ба �ариб� мефа
мад, ки ро
и бадкирдорон сахт аст. (Масал
о 13: 15)
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A7

ДАРСИ 2�ЮМ: Яъ�уб хобе мебинад
Ояти тилло�:

�аст� 28: 16

�аст� 27: 4146

28: 122ро хон

Хониши иловаг�:  • �аст� 35: 115 • Айюб 33: 1418 • Ю�анно 1: 4551

Та
дид
ои Эсов оид ба куштани бародараш чунон 'идд� буданд, ки ба Яъ�уб лозим омад ба
'ои бехатар гурезад.

● Модараш ба назди к� рафтанро ба ; масли'ат дод? 

Ин одам дар ку%о зиндаг� мекард?          

Рив�о фикр мекард, ки Cазаби Эсов ба зуд� хом�ш мешавад, ва Яъ�уб, фарзанди д�стдоштаи
�, ба хона баргашта метавонад! Аммо чунон ки дар давоми 
икоя мебинем, ин тавр нашуд! 

●  Яъ�уб дар охири р;зи якуми ро' ч� кард?

●  Он чиро, ки ; дар хоб дид, бо суханони худ тасвир намо.

Аз 
ама му
им он буд, ки ХУДО БА ЯЪFУБ МУРОGИАТ МЕКАРД!  

Худо ч� гуфт:

● � оиди замине ки Яъ�уб дар он буд

●  � оиди "насл" ё авлодони ;?

●  � оиди ояндаи Яъ�уб?

Aар дафъа Худо ба Яъ�уб ваъда
ои хеле хуб медод, чунон ки � ба Ибро
им ва Ис
о� ваъда
дода буд. Мо бовар мекунем, ки Худо 
амеша ваъда
ои Худро ба 'о меоварад. Бо ву'уди

амаи амал
ои нодурусти Яъ�уб, Худо дар 
а��и � Cамхор� мекард ва дар 
аёти � кор
карданро давом медод.

●  Яъ�уб аз хобаш бедор шуд ва аз хоби дидааш ба 'айрат афтод.
Он чиро, ки ; гуфт, навис (@аст� 28: 16).
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НАТИ9А:

Шояд, Яъ�уби гуреза ва ба 
арос афтода фикр мекард, ки он шаб дар ку'о будани �ро 
е' кас
намедонист! Аммо ин фикри � хато буд, Худо дар ку'о будани �ро медонист! Яъ�уб аз чизи
дар хоб дидааш чунон ба 
айрат омада буд, ки бояд инро бо ягон тарз баён менамуд.

● L ч� кард, 'ангоме ки бедор шуд?

Ин вох�р� бо Худо барои Яъ�уб он �адар му
им буд, ки � он 'ойро "Байт/Ил (Хонаи Худо)"
номид.

●  Навис, ки Яъ�уб он %оро ч� номид ва маънояш ч� буд.

маънояш 

Имр�з 
ар яки мо аз ягон 'и
ат ба Яъ�уб монанд аст. Мо, ба монанди �, гуно
 мекунем, аммо
Худо д�ст доштани моро давом меди
ад ва моро на'от додан мехо
ад. Ба мо лозим нест, ки
ба ягон 'ои махсус равем то ки бо � вох�рем, ё ки хоб
ои махсусро интизор шавем. Ба
шарофати марги Худованд Исо барои гуно

оямон, мо метавонем “бо бовар�” назди Худо
оем. Ин маънои онро дорад, ки ту бовар мекун�, ки � 
аст ва туро д�ст медорад, ва ту
Худованд Исоро ба дили худ даъват мекун� ва аз � хо
иш мекун�, ки Худованд ва
На'отди
андаи Ту шавад. Оё ту ин “Нардбон ба осмон
о”/ро ба с�и � ёфта�?

Пеш аз он ки ро
ашро давом ди
ад, Яъ�уб ба Худо ваъда
о дод.

●  Яке аз ваъда'ои ;ро навис.

●  КРОССВОРДРО пур кун.
Аз чап ба рост
2. Он
о мебаромаданд ва мефаромаданд.

5. Яъ�уб ваъда кард, ки ин �исми
даромадашро ба Худо меди
ад.

6. Ма
алле ки Яъ�уб аз он баромад.

3. Номи нави ма
алле ки Яъ�уб дар он 'о
шабро гузаронд.

Аз боло ба поён
1. Зинапоя бар он истода буд.

3. Номи бобои Яъ�уб (28:2).

4. Ма
алле ки Яъ�уб ба он 'о равона буд.

7. Номи пештараи ма
алле ки Яъ�уб дар он 'о шабро гузаронд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A7

ДАРСИ 3�ЮМ: Яъ�уб дар хонаи таNояш
Ояти тилло�:

Лу!о 6: 31

�аст�  29: 130
31: 121ро хон

Хониши иловаг�: •  Забур 102: 15 •  Румиён, боби 7

Пас аз во�еаи 
айратовар дар Байт/Ил Яъ�уб сад
о километр ро
 рафт, то ба Aоррон расад,
ба он 'ое ки пештар модараш зиндаг� мекард. Яъ�уб дар он 'о хешовандонашро ёфтан
мехост. Бе
тарин 'ой барои ин – чо
и об буд.

●  @ар р;з ч;понон барои ч� дар назди чо'и об %амъ мешуданд?

●  Ва�те ки Яъ�уб ба назди чо' омад: 

ПЕШ АЗ AАМА � ч� савол дод?

ПЕШ АЗ AАМА � киро пурсид?

АВВАЛИН хеше ки � бо вай вох�рд, к� буд?

АВВАЛИН ёр�, ки Яъ�уб ба � расонд, ч� буд? 

Он р�з Яъ�убро дар хонаи таCояш хуш �абул намуданд. Aис кардани чунин ме
моннавоз�
ба � маъ�ул буд. Худо ваъда
ояшро и'ро мекард! (Aаст� 28: 15).

●  ТаNоии ; ду духтар дошт. Ном'ои он'оро дар поён навис. 

●  Акнун ба савол'о дар бораи он'о %авоб де':
Кадоме аз он
оро Яъ�уб б�сид? _______________

Кадоме аз он
о духтари калон� буд? _______________

Кадоме аз он
о зебо буд? _______________

Кадоме аз он
о бо чашмонаш мушкилот дошт? _______________

Мувофи�и анъана
ои ма
алл�, кадоми
он
о бояд аввал ба шав
ар мебаромад?    _______________

Яъ�уб кадоми он
оро д�ст дошта буд? _______________

Лобон талаб кард, ки Яъ�уб бояд 
афт сол кор кунад, то ки ар�с ба � дода шавад.

●  Чаро барои Яъ�уб 'афт сол чун якчанд р;з гузаштанд?

2.1. /1

/1

/3

/4

/1

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



НАТИ9А:

●  Ч� тавр баъди гузаштани 'афт сол, дар р;зи туй Лобон Яъ�убро фиреб дод?

Дар ин бора фикр кун! Акнун фиребгар худаш фиреб х�рд! Шахси 
илагар 
амин гуна
х�'аини 
илагарро вох�рд! Дар 
аёт бисёр ва�т 
амин тавр мешавад! Он тарзи рафтор, ки мо
нисбати дигарон мекунем, ба худамон бармегардад! Китоби Му�аддас инро бо кишт ва дарав
монанд мекунад.

●  Pалотиён 6: 7�ро дар поён навис ва дар зери он �исми оят, ки ба мо ин �оидаро
мефа'монад, хат каш.

Дар он замон баъзе мардон зиёда аз як зан доштанд, аммо ин на�шаи Худо набуд. Худо
'амеша мехост, ки мард фа�ат як зан дошта бошад. Матто 19:5 ва 6�ро хон.

Дар боби 31 Яъ�уб �арор кард, ки аз Aоррон меравад. � аллакай 20 сол ин'ониб дур аз хона
буд (Aаст� 31: 38/ро хон). Aаёти � вазнин ва пур аз ме
нат буд, аммо Худо �ро фаром�ш
накард! Дар хоб Худо ба Яъ�уб баъзе дастур
о дод.

●  L бояд ч� мекард?

Аз он чизе ки Худо мехо'ад ту дар 'аётат ба %о овар�, ту чиро ба %о оварда�?

●  @аст� 31:14�16�ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Ро'ел ва Леё оиди �арори
Яъ�уб, ки рафтан мехост, ч� гуфтанд. 

Aангоме ки � ба Aоррон омад, � тамоман тан
о буд ва 
е' чиз надошт. Аммо акнун, 
ангоме
ки � рафтан� буд, � сарватманд буд ва оилаи калон дошт.

●  Аз оят'ои 17 ва 18 'амаи калима'оеро навишта гир, ки нишон меди'анд, 
ки ; тан'о намерафт.

Худованд ба сухани Худ вафодор буд! Лобон бор
о Яъ�убро фиреб кард (Aаст� 31:7, 36/
42/ро хон). Аммо Худо, ч� тавре ки ваъда дода буд, �ро тан
о намегузошт ва бо бойигар� ва
оила баракат дод. Илова бар ин, Худо дар 
аёти � кор мекард ва дили �ро таCйир медод. 

Фа
мидан му
им аст, ки итоаткор� ба Худо 
амеша бе
тар аз дур�Cг�� ва худпараст� аст!

/2

/2

/2

/2

/2



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му�аддас A7

ДАРСИ 4�УМ: Яъ�уб ба ватанаш бармегардад 
Ояти тилло�:

Лу!о 6: 37

�аст� 32: 132

33: 117ро хон

Хониши иловаг�: •  #$лассиён 3: 1214 •  Яъ!уб 4: 8  •  1 Ю�анно 1: 610

Акнун Яъ�уб ба хона бармегашт. Бист сол пеш � аз бародари хашмгиншудааш Эсов гурехт.
Aангоме ки � ба ма
алли зисти Эсов наздик мешуд, пешопеш �осидонро фиристод, то ки ба
Эсов оиди омадани � г�янд.

●  Ин �осидон ба Яъ�уб ч� навигари'о оварданд?

Хабари он
о Яъ�убро хавотир кард! Чунин метофт, ки Эсов ба му
ориба баромадааст! Яъ�уб
якчанд кор
оеро кард, ки фалокатро пешгир� карда метавонистанд.

● Дар назди 'ар як %умла ДУРУСТ ё НОДУРУСТ навис:

� 
амаи одамон ва 
айвон
оро ба ду гур�
и калон та�сим кард. .................

� худаш ба теппа баромад, то ки аз Эсов пин
он шавад. .................

� ба Худо дуо гуфта, аз � мадад хост. .................

� �арор дод, ки назди Лобон баргардад. .................

� ба Эсов т�
фа
ои калон фиристод. .................

� пешопеши 
ама мерафт, то ки аввалин шуда бо Эсов вох�рад. .................

Шабона бо Яъ�уб во�еаи а'ибе р�й дод.

●  Бори дигар @аст� 32: 22�31�ро хонда, %авоб'оро навис. Баъд %авоб'оро дар муаммо
ёфта, дар гирдашон хат каш.

1. Он ва�т Яъ�уб чанд писар дошт?  .........................

2. Номи маъбар (гузарго
и дарё), ки � тамоми 
оилаашро аз он гузаронд, ч� буд?  ...................

3. Ба саволи зерин 'авобро ёб: "Номи ту чист?" ..............

4. Касе то суб
 бо Яъ�уб  .................. гирифт.

5. Яъ�уб ч� номи нав гирифт?   .......................

6. Яъ�уб он ма
алро ч� ном гузошт?  ........................

●  @арф'ои бо�имондаро аз р;и тартиб навис, ва суханони Яъ�уб дар бораи
ин во�еа 'осил мешаванд.

/2

/6

/1
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Ин калидест барои фа
мидани во�еае ки дар он шаб р�й дод. Барои Яъ�уб
вох�рдан бо ХУДО хеле му
им буд. Во�еа
ои он шаб бори дигар Яъ�убро
бовар кунонданд, ки Худо барои 
аёти � на�ша
о дорад. Худо �ро тарк кардан�
набуд. Баръакс, � мехост �ро одами нав кунад. Аз 
амин сабаб Худо ба � номи
нав дод.

Aоло 
ам барои 
ар яки мо вох�р� бо Худо му
им аст. Чунин вох�р� метавонад

аёти туро низ дигаргун кунад.

● Дар 1 Ю'анно 1:9 оиди он чизе ки Худо барои мо кардан мехо'ад, 
гуфта мешавад. Онро навишта гир.

Р�зи дигар бародарон вох�рданд! Яъ�уб муддати зиёд аз ин вох�р� метарсид,
аммо 
амааш хуб гузашт.

●  Бо як %умла баён намо, ки Эсов Яъ�убро ч� тавр �абул кард.

Aангоме Яъ�уб фа
мид, ки Эсов �ро бахшидааст, хеле хурсанд шуд!

Дар ин во�еа мо мебинем, ки Яъ�уб Худоро бештар фа
мид. Худо 
илагарии
�ро, ки нисбати падараш ба бародараш карда буд, бахшид, ва ба Яъ�уб
бахшидани 
илагарии Лобонро ёд дод. � дар бораи Худое ки мушкили
ои �ро
медонист ва �ро бо бародараш ошт� кунонд, бештар фа
мид. � дар бораи Худое
фа
мид, ки натан
о мебахшад, балки инчунин баракат меди
ад.

●  Эфесусиён 4:32�ро хон ва дар поён навис.

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ9А:

/2

/1

/2



Петрус 5 
Масеҳӣ будан 



/10

Петрус ба бисёр шаро рафта, дар он �ойо дар бораи Исои Масе на�л мекард.
Дар шари Ёфо Тобито ном зане зиндаг� мекард.

Ша�ре ки Тобито дар  он зиндаг� мекард, ч� ном дошт?

Ё __ __.

Тобито Худованд Исоро д#ст медошт, аз амин сабаб ама кори аз дасташ
меомадаро мекард, то ба одамони дигар ёр� расонад. 

Боре Тобито бемор шуд ва мурд. %ама хеле 'амгин шуданд. 

Имондорон Петрусро даъват карданд, ва # дарол ба шаре ки Тобито зиндаг�
мекард, равона шуд. %ангоме ки # ба хонаи вай омад, ба Тобито наздик шуда, ба
зону истод ва ба Худо дуо гуфт. Баъд Петрус гуфт: “Тобито, бархез!”.

Петрус #ро аз дасташ гирифта,
ба по хезонд. Тобито акнун
зинда ва солим буд! Бисёр
касоне ки ин м#ъ�изаро диданд,
ба Худованд Исо бовар карданд,
ва масе� шуданд.

Расмро ранг кун.

�икояи 1�ум: Петрус ба Тобито ёр� меди�ад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Петрус Тобиторо зинда кард.    

Аъмол 

9: 36�43�ро хон

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А8



Дарси Китоби Му!аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A8

/10

Пас аз он ки Тобито зинда шуд, Петрус боз
муддате дар Ёфо монд.

Нисфир#з�, ангоме ки Петрус дуо мегуфт,
Худованд ба вай гуфт, ки амаи офаридаои Худро
д#ст медорад. %ар як инсон барои / махсус аст.

Петрус нисфир#з� ч� кор мекард? Д __ __    м __ __ __ __ __ .

Пас аз ин ба назди Петрус се кас аз �ониби Корнилюс омаданд, ки Петрусро ба хонаи худ
даъват намуд. Аммо Корнилюс бутпараст буд. Пеш аз ин Петрус ан#з ба 'айрияудиён
мавъиза накарда буд. Ва акнун # ч� кардан� буд? Петрус он чиро, ки озир аз Худованд
фамид, ба ёд овард, 5 барои Худо ар кас арзишнок аст.

Бинобар ин р#зи дигар Петрус бо ин се кас
равона шуд, то бо Корнилюс вох#рад ва дар
бораи Худованд Исо на�л намояд.

Аз Худо хоиш кун, ки / ба ту низ ёр� диад, то
ба дигарон дар бораи Исои Масе на�л намо�.

Расми шахси сеюми аз &ониби Корнилюс
фиристодашударо каш, ва баъд тамоми расм ва
суханони ояти Китоби Му!аддасро ранг кун.

“Зеро Худо &а�онро
чунон д#ст дошт, ки

Писари ягонаи Худро
дод... „

Ю�анно 3:16

�икояи 2�юм: Петрус р#ъё мебинад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо �ар як инсонро д�ст медорад.  

Аъмол 

10: 9�23�ро хон



Бегоии р#зи дуюм Петрус ва ин се шахс ба хонаи Корнилюс омаданд. Корнилюс амаи
хешовандон ва д#стонашро даъват намуд, то г#ш кунанд, ки  Петрус ба оно ч� мег#яд.

“Худо ба ман фармуд, ки туро даъват намоям, 5 гуфт Корнилиюс ба Петрус. 5 Мо ама
донистан мехоем, ки Худо ба воситаи ту ба мо ч� гуфтан мехоад”.

К�  ба  Корнилюс  фармуд, ки Петрусро даъват намояд?
Дар зери &авоби дуруст хат каш:

Шимъ#н Тобито Худо

Либос�ои Корнилюсро ранги сурх кун, либос�ои Петрусро – ранги кабуд.

Он го Петрус ба Корнилюс ва ба али оила ва ба д#стони # дар бораи Исо на�л намуд. 

Оно суханони Петрусро шунида, ама ба Худованд Исо бовар карданд,
ва гуноои оно бахшида шуданд.

Петрус акнун медонист, ки Хушхабарро дар бораи Исои Масе бояд
ар як шахс дар �аон шунавад.

Дарси Китоби Му!аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A8

/10

�икояи 3�юм: Петрус ва Корнилюс
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо мирисади румиро на�от дод.   

Аъмол 

10: 23�48�ро хон



/10

Подшо %иродус пайравони Исои Масеро бад медид. / фармуд, ки Яъ�убро
�атл кунанд. Баъд аз ин Петрусро ба зиндон партофт.

%амаи масеиён, д#стони Петрус, �амъ шуданд, то ки барои # ба Худо дуо
г#янд.

Шаби пеш аз довар� Петрус
сахт хобида буд. / ба ду
посбон зан�ирбанд шуда буд.
Ного фаришта омада #ро
бедор кард! “Зуд бархез”, 5
гуфт фаришта. %амон дам
зан�иро аз дасташ афтоданд.
/ бархеста аз пайи фаришта
равона шуд ва аз дарвозаи
зиндон баромад.

К� Петрусро бедор кард?

Ф __ __ __ __ __ __ .

Петрус фикр кард, ки ин хоб аст. Аммо ангоме ки фаришта #ро ба к#ча
баровард, Петрус фамид, ки #ро Худо озод намудааст.

Петрус ба хонае рафт, ки д#стонаш дар он �о барои # дуо мегуфтанд. %ангоме
ки # дарро та�5та� кард, канизак (хизматгорзан) Рудо баромад, то пурсад, ки
дар берун кист. / овози Петрусро шунида, аз шод� ба хона давида даромад, то
ба дигарон хабар диад: “Петрус дар назди дар истодааст!” Аввал ба # бовар
накарданд. Аммо ангоме ки дарро кушода, Петрусро диданд, ама шод
шуданд ва Худоро ситоиш карданд, ки ба дуоои оно �авоб дод ва Петрусро
озод кард.

Дар расм тирезаи зиндонро кашида, онро пурра
намо. Баъд тамоми расмро ранг кун.

�икояи 4�ум: Петрус боз дар зиндон аст
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо ба дуо�о �авоб дод.

Аъмол 

12: 1�19�ро хон

Дарсро ба адреси зерин баргардон:Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



Петрус дар ша�р�о ва де�а�о гашта, ба
одамон дар бораи Худованд Исо на�л
мекард.

Дар як ша�ре ки Ёфо ном дошт, дар
со�или ба�р Тобито ном масе�ии нек
зиндаг� мекард.

● Ша�ре ки Тобито дар он зиндаг�
мекард, ч� ном дошт?

Тобито Худованд Исои Масе�ро д!ст медошт.
Ма�з аз �амин сабаб ! ба бисёр одамон нек�
мекард.

# ба камба$алон ёр� медод.

# барои э�тиё&мандон либос мед!хт.

●  Чаро Тобито ба одамон ёр� мерасонд?

Чунки ! Худованд Исоро

д __ __ __    м __ __ __ __ __.

�ИКОЯИ 1�УМ: Петрус ба Тобито � 
к#мак мерасонад   Ояти тилло�:

Аъмол 9: 42

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол
9: 32�43�ро хон

/4

/3Ё

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А8



Боре Тобито бемор шуд ва мурд. *ама хеле $амгин шуданд.

● Дар зери он 'умлае хат каш, ки дар бораи он мег#яд, ки одамон аз сабаби мурдани 
Тобито чиро �ис мекарданд.

*ама шод� мекарданд.                 *ама $амгин шуданд.

Дар ин ва�т Петрус дар ша�ри Лидда буд. Ду шогирд аз Ёфо назди ! омада, хо�иш карданд:
"Ба зуд� назди мо биё".

● Шогирдон аз Петрус ч� хо�иш карданд?

Петрус дар�ол ба Ёфо равона шуд. *ангоме ки !
ба хонаи Тобито омад, ба зону истода ба Худо дуо
гуфт. Баъд аз дасти вай дошта, гуфт: "Тобито!
Бархез."

Тобито чашмонашро кушод ва Петрус ба ! ёр�
дод, ки бархезад. Тобито си�ату саломат шуд!

Ба шарофати ин м!ъ&иза бисёр одамон ба
Худованд Исо имон оварданд ва масе�� шуданд.

Оё ту ба Худованд Исо бовар мекун�?   _______

● Ин суханонро ранг кун.

““... бисёр касон ба
Худованд Исо имон

оварданд”.
Аъмол 9:42

НАТИ+А:

Б_ з_ _ _  

н_ _ _ _ м_   б_ _ .

/3
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2
A8

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Петрус р#ъё мебинад
Ояти тилло�:
Ю�анно 3: 16

Аъмол
10: 9�23�ро хон

Пас аз он ки Тобито зинда шуд,
Петрус боз якчанд р!з дар Ёфо дар
хонаи Шимъ!н монд.

Петрус фикр мекард, ки Худованд
Исо фа�ат барои хал�и Худ – барои
я�удиён мурд.

Дар ин &о, дар Ёфо, Худо ба Петрус
дарси му�име дод.

● Петрус пас аз зинда шудани Тобито дар хонаи к� буд? 
(Дар зери 'авоби дуруст хат каш)

Дар хонаи Шимъ�н      Дар хонаи Тобито      Дар хонаи Филиппус

Нисфир!з� Петрус дуо мегуфт. Худо бо ёрии р!ъё ба ! фа�монд, ки Исои Масе� на
тан�о барои я�удиён мурд.

● Нисфир#з� Петрус ч� кор мекард?

Д __ __      м__ __ __ __ __.

Се бор Худо ба Петрус нишон дод, ки на тан�о хал�и я�уд�, балки �ама барои # му�им
мебошанд.

*ангоме ки Петрус оиди он чи Худо ба ! гуфт, андеша мекард, се кас ба назди хона
омаданд. Он�о Петрусро даъват намуданд, ки �амро�и он�о ба хонаи афсари рум�, ки
Корнилюс ном дошт, равад.

● Чанд нафар барои даъват намудани Петрус омаданд? 
Ра5ами даркориро ранг кун.

1   4   6   3
Аз ;айсария, ки Корнилюс он &о зиндаг� мекард, то Ёфо 64 км буд. Корнилюс барои
Петрус хори&� буд. Петрус �ан!з �е& го� ба хори&иён мавъиза накарда буд. Акнун ! ч�
кор мекарда бошад?

/3

/3

/3

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.



НАТИ+А: 

Петрус он чиро, ки Худо ба ! ёд дод, дар хотир ниго� дошт. *ар як шахс барои Худо махсус
аст, ва аз кадом кишвар будани ! а�амият надорад.

● +авоб�оро ба ин савол�о дар кроссворд навис.

1. Номи шахсе ки Петрусро ба хонааш даъват намуд.

2. Номи ша�ре ки Тобито дар он зиндаг� мекард.

3. Номи шахсе ки Петрус дар хонаи ! ме�мон буд.

4. Петрус �ангоми нисфир!з� ч� кор мекард?

Р!зи дигар Петрус бо ин се мард ба хонаи Корнилюс
равона шуд, то ки ба он�о дар бораи Худо гап занад.

Агар мо ба Худованд Исо бовар кунем – ин хеле хуб
аст! Аммо Хушхабар дар бораи Худованд Исо на тан�о
барои мост – он барои �ар кас аст. Барои касоне ки
�амро�и ту дар мактаб мехонанд, барои �амаи он�ое ки
дар к!ча мебошанд, ва барои тамоми &а�он!

Аз Худо хо�иш кун, ки барои дар бораи Исо ба дигарон
на�л кардан ба ту ёр� ди�ад.

● Ин суханонро ранг кун.

“+алоли Dро дар
миёни хал5�о баён

намоед”
Забур 95: 3
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас

*икоя аз Китоби Му�аддас сат�и 2
A8

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Петрус ва Корнилюс
Ояти тилло�:
Аъмол 10: 43

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол 10: 23�48�ро
хон

Петрус ва ин се марди дигар фа�ат р!зи дигар ба
хонаи Корнилюс, ки дар ;айсария буд, расида
омаданд. Корнилюс аллакай он�оро интизор буд.
# д!стони наздик ва хешовандонашро ба хонааш
даъват намуд, то суханони Худовандро, ки Петрус
бояд ба он�о баён менамуд, г!ш кунанд.

● Корнилюс ки�оро даъват намуд, то 
ки суханони Петрусро г#ш кунанд?

Х__________________  ва   д ______________.

*ангоме ки Петрус ба хона даромад, Корнилюс дар
назди ! ба зону афтид. Аммо Петрус гуфт: “Бархез,
зеро ки ман �ам одам �астам”.

● Петрус ба Корнилюс ч� гуфт?

“Худо ба ман фармуд, ки барои даъват намудани
ту одамонро фиристам”, – гуфт Корнилюс ба
Петрус. – Мо �ама хеле мехо�ем он чиро, ки
Худо ба мо мег!яд, шунавем”. 

Б_______, зеро ки ман �ам

о_______  �__________.

/4

/4



НАТИ+А:

● К� ба Корнилюс гуфт, ки барои даъват намудани Петрус одамонро фиристад? 
Дар зери 'авоби дуруст хат каш. 

Шимъ�н            Тобито              Худо

Ва Петрус ба Корнилюс, а�ли оилаи ! ва д!стонаш муро&иат намуд.

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва мефа�м� ки Петрус
дар бораи к� мегуфт.

*ангоме ки Петрус мавъиза мекард, �амаи касоне ки ба хонаи Корнилиюс омада буданд, ба
Худованд Исо имон оварданд (бовар карданд), ва гуно��ои он�о бахшида шуданд.

Акнун Петрус медонист, ки Хушхабар дар бораи Худованд Исо на тан�о я�удиёнро, балки
�ар як шахсро, новобаста ба миллаташ, на&от меди�ад.

● Ин суханони Китоби Му5аддасро ранг кун

“�ар к� ба D имон
оварад, ба воситаи
номи D гуно��ояш

бахшида мешаванд”
Аъмол 10: 43

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас

*икоя аз Китоби Му�аддас сат�и 2
A8

�ИКОЯИ 4�УМ: Петрус боз дар �абсхона 

Ояти тилло�:
Яъ�уб 5: 16

Аъмол 
12: 1�19�ро хон

Подшо� *иродус
пайравони Худованд
Исоро бад медид. Вай
�атто яке аз �аввориён,
Яъ�убро, кушт. Чанде
пас аз ин во�еа
Петрусро �абс карда,
ба зиндон партофтанд.

● Дар гирди 'авоби дуруст хат каш.

К� пайравони Худованд Исоро бад медид? Подшо� �иродус      Петрус      Яъ�уб

К� кушта шуд?    Подшо� �иродус     Петрус      Яъ�уб

Киро ба зиндон партофтанд?   Подшо� �иродусро    Петрусро    Яъ�убро

*амаи масе�иён, д!стони Петрус як&оя &амъ шуда буданд, то ки барои ! дуо г!янд. 

Дар зиндон, шаби пеш аз довар�, Петрус сахт хобида буд. # ба ду посбон бо зан&ир
баста шуда буд. Ного� фаришта пайдо шуда, !ро бедор намуд!

● К� омада, Петрусро бедор кард?

Ф __ __ __ __ __ __

"Зуд бархез", – гуфт фаришта. Зан&ир�о аз дастони Петрус афтоданд. # бархест ва аз
паси фаришта рафт ва аз дари зиндон баромад. *е& кас он�оро ниго� надошт.
Чунин метофт, ки �ама сахт хобидаанд.

/6

/2

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.



Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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а
т

ҳ
и

 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ+А:

Петрус гумон кард, ки хоб мебинад. Аммо �ангоме ки фаришта !ро аз
зиндон ба ша�р баровард, Петрус фа�мид, ки Худо !ро халос кардааст.

● Дар р# ба р#и 'умлаи дуруст “�А” ва нодуруст “НЕ” навис.

*ангоме ки фаришта пайдо шуд, Петрус хобида буд.      .............

Дар аввал Петрус гумон кард, ки хоб мебинад.                 .............

Петрус фа�мид, ки Худо !ро халос кардааст. .............

Петрус дар�ол ба хонае рафт, ки д!стони ! – масе�иён барои ! дуо мегуфтанд.
*ангоме ки ! дарро та�Jта� кард, Рудо ном канизаке (хизматгорзане) баромад.
# Петрусро дида, ба хона давида даромад ва ба д!стон гуфт: “Петрус назди дар
истодааст”. Дар аввал он�о ба ! бовар накарданд. 

● Рудо ба д#стон ч� гуфт? 

Аммо �ангоме ки он�о дарро кушоданд, бовар� �осил намуданд, ки ин дар
�а�и�ат Петрус аст! Он�о хеле хурсанд шуданд ва Худоро ситоиш мекарданд,
ки ба дуо�ои он�о &авоб дод ва Петрусро халос кард.

● Ин калима�оро ранг кун.

Аз Яъ5уб 5:16 мо фа�мида метавонем, ки 

ДУОИ ШАХСИ РОСТКОР
JУВВАТИ БУЗУРГЕ

ДОРАД .

П __ __ __ __ __   
н __ __ __ __    д __ __  

и __ __ __ __ __ __ __ __!

/2

/6
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�ИКОЯИ 1�УМ: Дуо чист?
Ояти тилло�:

Забур 5: 2

Забур 
5: 1�9�ро хон

Оё ту дар 	аётат бо шахси хеле му	им вох�рда�? Го	о дар
чунин вазъият мо худро гум мекунем, намедонем, ки ч�
гуна рафтор намоем, ва баён намудани фикр	оямон
душвор аст. Дуо ! гуфтуг� бо Худо аст. # бар 	ама сарвар
аст. Лекин 	ангоми ба # муро%иат кардан худро гум
кардан лозим нест. 

Подшо	 Довуд (муаллифи таронаи 5!уми Забур) 	иссиёти
дарунии худро ба Худо хеле одд� ошкор менамояд.
Якчанд дарси оянда дар бораи дуо хо	анд буд. Он	о барои
фа	мидани он ёр� меди	анд, ки гуфтуг� бо Худо чист.  

● Хониш барои ин дарс � дуо аст. Довуд нисбати Шахсе ки вай ба "
дуо мег%яд, кадом се ном, ё муро'иатро истифода мебарад? 

+ангоме ки мо дуо мег�ем, бояд дар ёд дошта бошем, ки ба Шахсияти хеле
Махсус муро%иат менамоем. Бо ву%уди он ки Худо беандоза бузург аст, #
мехо	ад, ки мо ба # муро%иат намоем. Аммо го	о Худо ба дуо	о %авоб
намеди	ад.

● Оят)ои 5, 6 ва 7�ро хон ва бо суханони худ навис, ки
ч� чиз ба Худо маъ-ул нест.

Ин ба мо оиди он мег�яд, ки го	о дуо	ои мо бе%авоб мемонанд, чунки мо на он
тавре ки Худо мехо	ад, рафтор менамоем.

1.

2.

3.
/3

/2

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А8



�АМАГ8: 

Ин таронаи Забур 	амчунин ба мо мег�яд, ки Худо ме	рубон аст (ба ояти 8 нигар)

Худо моро 'азо намеди)ад, чуноне ки мо сазовори он )астем, балки му)аббат нишон
меди)ад, ва ин мар)амати " номида мешавад.

● Довуд ба шарофати мар)амати Худо ч� карда метавонист? (ба ояти 8 нигар)

● Дар р% ба р%и баёноти зерин 'авоби �А ё НЕ навис.

1. Довуд паго	� дуо мегуфт. ..................

2. Довуд умедвор намешуд, ки Худо ба дуои � %авоб меди	ад. ..................

3. Бадкирдор� ба Худо маъ9ул аст. ..................

4. Бадкирдорон ва дур�;г�ён дар 	узури Худо буда наметавонанд. ..................

● Дар ояти тилло� гуфта шудааст, ки Довуд дар дуо ба К� муро'иат   
мекард. Ин оятро дар поён навис.

● Кроссвордро )ал намо.

Инак, дуо ! муро%иат ба Худои тавоно аст. # мехо	ад, ки 
мо бо # гуфтуг� кунем! Ту метавон� худи 	озир ба # дуо
г�� ва аз # хирад хо	иш намо�, то ки инро бе	тар фа	м�.

Аз боло ба поён:

1. Худо одами ...................!ро д�ст намедорад. (ояти 5)

2. Довуд аз Худованд хо	иш мекард, ки ба �

......................... шавад. (ояти 9)

4. Довуд дар хонаи  ....................  дуо мегуфт. (ояти 8)

5. Ва9ти р�з, ки он го	 Довуд дуо мегуфт (ояти 4)

Аз чап ба рост:

6. Худо дур�;г�ёнро ..... хо	ад кард. (ояти 7)

5. Довуд аз Худованд хо	иш мекунад, ки ба .....................!и  �
г�ш андозад (ояти 2)

7. Маъбадро го	о ............!и  Худо меномиданд (ояти 8)

3. Довуд  ...........................!он  дошт (ояти 9)
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му-аддас A8

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Оё Худо дуо)ои моро мешунавад?
Ояти тилло�:

Яъуб 4:6

Луо 
18: 9�14�ро хон

Баъзе касон дар бораи худ гап заданро хеле д�ст медоранд. Он	о бо майли зиёд ба дигарон
на9л мекунанд, ки ч� доранд ё бо ч� кор маш;уланд. Дар ин дарс 	икояте пешкаш мешавад,
ки Худованд Исо на9л кардааст. Он дар бораи ду шахс аст, ки яке аз он	о ФАРИСG, я	удии
хеле диндор буд. Шахси дигар бо%гир буд, яъне андоз ме;ундошт. #ро 	ама бад медиданд,
чунки � барои румиён кор мекард. 

● Ояти 9�ро хон ва бо суханони худ навис, ки чаро Исо ин )икояро на-л кард.

● К� аз росткории худ фахр мекард?

К� гуно)кор будани худро мефа)мид?

● Он)о дар ку'о дуо мегуфтанд?

Дар замони Худованд Исо ин %ое буд, ки я	удиён барои дуо гуфтан меомаданд. +озир бисёр
касон барои дуо гуфтан ба калисо	ои гуногун меоянд. Аммо донистан му	им аст, ки мо
метавонем ДАР +АР HОЙ ва ДАР +АР ВАJТ ба Худо дуо г�ем.

● Фарис� ба Худо оиди кадом кор)ои неки худ гап зад?

Хуб аст, ки фарис� ин кор	оро мекард. Аммо он чиз бад аст, ки � на ба мар	амати Худо,
балки ба росткории худ такя менамуд.

1.

2.

3.
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�АМАГ8: 

● Ояти тиллоиро навишта гир. Худо на )ар касро дар 'авоби дуои вай сафед мекунад.
Барои донистани он ки ки)о сафед карда мешаванд, дар зери калимае ки бо'гирро
тасвир мекунад, хат каш.

Дуои бо%гир к�то	 ва самим� буд. # медонист, ки бисёр кор	ои нодуруст кардааст. 
# аз ин кор	ояш афс�с мех�рд ва аз Худо хо	иш менамуд, ки ба # мар	амат намояд.

● КРОССВОРД

Пас аз дуо он	о ба хона	ои худ рафтанд. Аммо, аз р�и суханони Исо, фа9ат яке аз он	о сафед
карда шуд. Худо �ро бахшид, чунки � ба Худо дар гуно		ояш и9рор шуд ва фур�танона аз Худо
хо	иш кард, ки ба � мар	амат намояд. # ба хона баргашт, ва медонист, ки байни � ва Худо
муносибат	о ба тартиб дароварда шудаанд.

● К� дар назди Худо сафед шуда ба хона баргашт? 

● Ояти 14�ро хон ва расми )ар шахсро бо баёноте ки ба % мувофи-ат мекунад,
бо хат пайваст намо.

Худо дуо	ои фур�танона ва самимиро мешунавад. # ба дуо	ои 	авобаландон ва худситоён %авоб
намеди	ад. +озир дуо г�й ва аз Худо хо	иш намо, ки 	ама кор	ои нодурусти туро бахшад. Сипас
#ро барои он шукргузор� намо, ки # Худованд Исоро ба ин %а	он фиристод, то ки барои ту бимирад. 

Агар чунин кун�, муносибат	оятро бо Худо ба тартиб медарор�.

Аз чап ба рост: 

3. Ин 	икояро инчунин бо кадом калима номидан
мумкин аст? (ояти 9)

4. Бо%гир ва фарис� барои ................. ба маъбад
омаданд.

Аз боло ба поён:

1. Бо%гир худро к� меномид?

2. “Бо%гир 	атто %уръат надошт, ки чашмонашро
с�и ................. баланд кунад”

3. Фарис� ва бо%гир ба ку%о омаданд?

4. К� ин 	икояро на9л кард?

Худо �ро болобардор
мекунад

Худо �ро паст мезанад

Шахси фур�тан Шахси 	авобаланд

/3
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му-аддас A8

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Мо бояд ч� гуна дуо г%ем
Ояти тилло�:

Матто 6:8

Матто 
6: 5�15�ро хон

Бисёрии одамон а9аллан як бор дар 	аёти худ дуо
гуфтаанд. Шояд, ин он ва9те буд, ки касе аз
хешовандон бемор шуд, ё мушкилие ба миён омад. 

Аммо Худо мехо	ад, ки мо на тан	о 	ангоми ба ягон
мушкил� дучор шудан, балки 	амеша дуо г�ем.
Худованд Исо дуо гуфтанро ба шогирдонаш ёд дод.

Дар замони Худованд Исо баъзе касон дар кун%	ои к�ча	о истода, бо суханони хеле зиёд
дуо	ои дароз мегуфтанд. Он	о барои ба дигарон нишон додани худ ин тавр мекарданд.

● Дар 'умла)о дар зери калима)ои дурусти -айдшуда хат каш, то фа)м�, ки
Худованд Исо дар бораи дуо ч� гуфт.

Худованд Исо гуфт, ки дуо	ои мо бояд  ПЕШИ НАЗАРИ �АМА / ПИН�ОН8 бошанд. 

Он го	 Падари Осмон�, ки пин	онро мебинад, ба таври ошкоро  МУКОФОТ / NАЗО
меди	ад.

● Ояти тиллоиро навис. Он ёдрас мекунад, ки Падари мо медонад, ки
мо дар хусуси ч� дуо гуфтан мехо)ем.

● МУАММО

Ин суханонро ту дар дуое ки Исо онро ба шогирдонаш ёд дод, ёфта метавон�. 
Ин дуоро одатан дуои “Эй Падари мо” меноманд.

О Р И З J У Б

G # J У Б У Р

+ З А Р Б А В

О G H А Д У О

Ш И Х А Р А Х

Д Ш П Е Ч И З

О Н О М С О У

П У Б Г А М С

Ё Ш И О М З О

Ин калима)оро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.
Он)о дар самт)ои гуногуни муаммо пин)он карда шудаанд.

ОСМОН

ПАДАР

ПОДШО��

РИЗ�У Р�З�

БУБАХШ

ОЗМОИШ

Калима�о, 
калима�о, 
калима�о, 

/2

/2
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Худованд Исо намехо	ад, ки мо фа9ат 	амин дуоро такрор намоем. # онро фа9ат 	амчун
намуна додааст.

● Оят)ои 9 ва 13�ро дар ин дуо хон ва ра-ам)ои 1 то 5�ро гузошта, 'умла)оро бо
тартиби дуруст 'о ба 'о намо.

Бахшиш пурсидан.

Номи Худовандро хонда, #ро парастиш кардан.

Бахшидани дигарон.

Hустани хости Худо.

Барои 	амин р�з риз9у р�з� хо	иш кардан.

● Се калимаи аввали ин дуоро навис (ояти 9)

Мо бояд фа	мем, ки фа9ат 	амон ва9те ки гуно		оямон бахшида шудаанд, ба Худо чун ба
Падари худ муро%иат карда метавонем. 

Оё Худо Падари ту мебошад? Оё ту ба оилаи � тааллу9 дор�? Ин фа9ат 	амон ва9т мешавад,
ки мо аз Худованд Исо хо	иш мекунем, ки гуно		оямонро бахшад ва На%отди	андаи мо
шавад.

Якчанд намуд дуо	о 	астанд.

● �арф)ои калима)ои зеринро 'о ба 'о гузор, ва се намуд 
дуоро мефа)м�.

1. Дуо	ои (шуоркан) __ __ __ __ __ __ __  ба Худо

2. Дуо	ои (пастираш) __ __ __ __ __ __ __ __!и Худо

3. Дуо	ои (хош)и) __ __ __ __ __  аз Худо

Агар мо аз Худованд Исо хо	иш намоем, ки На%отди	андаи мо бошад,
Худо гуно		оямонро мебахшад. Лекин нисбат ба касоне ки моро
меран%онанд, мо бояд ч� кунем?

● �арф)ои калима)оро 'о ба 'о гузор, ва ту мефа)м�, ки Худо аз мо чиро интизор аст.

АБХШИНАД   __ __ __ __ __ __ __

Худованд Исо шогирдони Худро таълим медод, ки 	ангоми дуо кардан бояд тайёр бошанд, ки
касонеро, ки он	оро ран%ондаанд, бахшанд.

�АМАГ8:

/5

/1

/1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМ Дарси Китоби Му-аддас A8

�ИКОЯИ 4�УМ: Оё Худо ба дуо 'авоб меди)ад?
Ояти тилло�:

Матто 7:7

1 Подшо�он 

1: 1�20�ро хон

Худо на 	амеша ба дуо	оямон он тавр %авоб меди	ад, ки мо мехо	ем. Го	о # на он 9адар зуд
%авоб меди	ад. Аммо %авоби # ва на9ша	ои # 	амеша барои мо бе	тарин мебошанд!

Аз матни Китоби Му9аддас барои ин дарс мо мефа	мем, ки +анно фарзанд надошт. Аз 	амин
сабаб � хеле ;амгин буд. Аъзоёни оила ;ами �ро намефа	миданд.

● Фанинно ба �анно ч� мекард? (ба ояти 6 нигар)

● Дар гирди )амон расм хат каш, ки бе) аз )ама нишон меди)ад, ки �анно то кадом
муддат ба таъна)ои Фанинно тоб меовард.

Якчанд р�з Якчанд соат Якчанд сол

● Эл-оно ба �анно ч� мегуфт? Суханони аввали %ро навис. (ба ояти 8 нигар)

+анно аз сабаби ;ами худ гиря мекард ва х�рок намех�рд. Го	о одамон ба Худо 	амон ва9т
муро%иат мекунанд, ки а	волашон тамоман бад мешавад. Худо 	амеша дуо	ои моро мешунавад. 

● Nой)ои холии )икояро бо суханони зерин пур кун:

ДУО МЕГУФТ         ПИСАР         МЕГИРИСТ         ВАЪДА

+анно с�и Худо _________________  ва  __________ . Вай ба Худо ________ дод, ки агар #

ба вай ________ ди	ад, вай ин писарро барои ба Худованд хизмат кардан меди	ад.

+ангоме ки мо дар дуо чизеро мепурсем, бояд тайёр бошем ки 	ама чизро 	амон тавр
9абул намоем, ки Худо мехо	ад. Ва тан	о барои дилхушии худ хо	иш накунем.

● Дар р% ба р%и баёнот 'авоби �А ё НЕ навис:

+анно бо овози баланд дуо мегуфт. .................

Ко	ин Эл� гумон кард, ки +анно маст аст. .................

Эл� ба +анно гуфт: “Ба саломат� бирав”. .................

Душанбе

август

/1

/3

/4

/1

/1

Р�знома 
барои 5

сол
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

�АМАГ8:

● Кроссвордро пур кун ва номи писари �анноро мефа)м�.

1. Ко	ин гумон кард, ки +анно .............. аст.
2. Hои парастиш дар  ...................!и  Худованд буд.
3. +анно чунон ;ам дошт, 

ки гиря мекард ва х�рок ................ .
4. +анно с�и .............. дуо мегуфт
5. +анно дар ................ худ дуо мекард.
6. Номи шав	ари +анно.

Дар 	аёти +анно пас аз дуои � дигаргун� р�й дод! Агарчи ба дуои � 	ан�з %авобе
набуд, � х�рок мех�рд ва дигар ;амгин набуд. +анно бовар кард, ки Худо ба дуои �
%авоб мегардонад ва ба � писар меди	ад. 
�амин аст дуо бо имон (бовар�).

● PИСМИ ДУЮМИ 1 Подшо)он 1:20�ро навис, ки он 'о гуфта шудааст, ки
чаро �анно писари худро Самуил ном гузошт.

Худо хо	иши +анноро и%ро намуд. Мо бояд ба Худо бовар кунем, ки 	амаи он чи
# ба мо меди	ад, ё намеди	ад ! нишонаи му	аббати # ба мост.

● МУАММОРО бо код)о рамзкушо�
намо ва фа)м, ки Худованд Исо
дар бораи дуо ч� мег%яд.
(Масалан, А1 “БИТАЛАБЕД” аст.
Онро дар р� ба р�и 	арфи А зери
ра9ами 1 ёфтан мумкин аст). 

Таваллуд шудани Самуил ! %авоби Худо ба дуои +анно аст. +анно, чуноне ки
ваъда дода буд, �ро барои ба Худованд хизмат кардан дод. Ва Худо +анноро
фаром�ш накард. # ба вай боз пан% фарзанд дод (ба 1 Подшо	он 2 : 21 нигар).
Го	о Худо ба таври м�ъ%изанок ба дуо	ои мо %авоб меди	ад. Оё ту аз Худо чизе
хо	иш карда� ва ба ин хо	ишат %авоб гирафта�? 
Агар %авоб гирифта бош�, пас худи 	озир Худоро шукргузор� намо.

A1 

БИТАЛАБЕД
A2 A3 Б1

Б2 В1

Б3 В3 B2 Б1

/6

/3

/1

A

Б

В

БИТАЛАБЕД

ХО+АД ШУД

ХО+ЕД ЁФТ

1

БА ШУМО

БИH#ЕД

КУШОДА

2

ДОДА

ДАРРО БИК#БЕД

ОН БА Р#ЯТОН

3

1

2

3

4

5

6



�ИКОЯИ 1�УМ: Масе� будан
Ёд гирифтани дуог� Ояти тилло�:

Лу�о 11: 9

Лу�о 11: 1�10  ва
Матто 6: 5�15�ро

хон

Хониши иловаг� : •  Лу�о 18: 1�14 • 1 Тимотиюс 2: 1�6 •  Филиппиён 4: 6, 7

Дар Ин�или Лу�о бисёр маврид�ое сабт ёфтаанд, ки Исо дуо мегуфт. � намунаи
бе�тарини шахси дуог�й аст. Аз �амин сабаб �амаи масе�иён бояд ба намунаи Исо
пайрав$ намоянд, ва ва�тро бо гуфтуг� бо Худо, яъне дар дуо гузаронанд.

● �ангоме ки Худованд Исо
дуо гуфтанро ба охир
расонд, яке аз шогирдон
аз # дар бораи ч� пурсид?

● Ба фикри ту "дуо" чист, навис.

Он чизро �айд намудан му�им аст, ки мо ба К* дуо мег�ем. Агар мо бовар$ дошта
бошем, ки Худованд Исо барои гуно��оямон �урбон шуд, то ки мо бахшида шавем,
он го� бо Худо чун бо Падарамон гуфтуг� карда метавонем. Он го� мо аъзоёни оилаи
Худо мешавем, ва Худо – Падари мо.

Дуое ки Худованд Исо ба шогирдонаш ёд медод, на барои он аст, ки мо онро фа�ат
такрор намоем. Он – намунаест, ки дар бораи ч$ дуо гуфтан ва дар дуо ба Худо ч$
гуфтанро ёд меди�ад.

● Лу)о 11:2�4�ро хон ва  КРОССВОРДРО
ал кун.

1. “Эй ___________  мо, ки 

2. дар __________!

3. Номи Ту  ____________  бод; 

4. _____________  (подшо�ии) Ту биёяд; 

5. __________  (хости) Ту, чунон ки дар осмон аст, дар замин �ам ба амал ояд;

/1

/5
1

2 3

5

4
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А8



НАТИ8А:

Баъзе одамон тан�о ва�те ки душвори�о ба миён меоянд, дуо мег�янд. Дигарон фикр мекунанд,
ки дуо гуфтан – тан�о чизи барояшон даркориро аз Худо хо�иш кардан аст.

● Бо ёрии арфо калимаоро пур кун, то бидон�, ки дуо дар асл аз ч� иборат аст:

ИАСАТР П __ __ __ __ __ __Ш
Худоро барои му!аббат ва ме!рубонияш ситоиш кардан.

ВАБА Т __ __ __ __ 
Ба Худо гуно!!ои худро эътироф намудан.

ОРКУГЗУ Ш __ __ __ __ __ __ __ Р*
Ба Худо барои он чи бароямон кардааст, 
ташаккур гуфтан.

МОЛИТ И __ __ __ __ __С
Аз Худо чизеро хо!иш намудан.

ОАФА Ш __ __ __ __  Т 
Аз Худо барои дигарон мадад пурсидан.

Акнун биё мебинем, ки Ч* ТАВР ва ДАР КУEО мо бо Худо гуфтуг� карда метавонем.

● Матто 6:5�15�ро хон, то бифам�, ки Исо чиро таълим медод. Дар р= ба р=и 
баёноти зерин >авоби �А ё НЕ навис:

Дуо бояд дар ало�идаг$ бо Худо бошад. ______
Дуо бояд аз ибора�ои бисёр ва такроршаванда иборат бошад.    ______
Дуо бояд бо итоат ба Худо гуфта шавад ва на барои 
ёфтани ш��рат аз одамон, балки ёфтани ш��рат аз Худо. ______

● Мо оиди Худо, ки ба # дуо мег=ем, аз Матто 6:8 чиро мефамем?

Дар Ин�или Лу�о (18:1H8) Исо моро таълим меди�ад, ки боисрор ва доимо дуо г�ем.

●  Ояти тиллоиро, ки моро барои бо исрор дуо кардан даъват менамояд, навис.

Iе� го� фаром�ш накун, ки мо дар IАР ВАJТ ва IАР EОЙ дуо гуфта метавонем.

● Нишон де, ки ар яки ин одамон дар ку>о дуо мегуфт.

ЮНУС (Юнус 2: 1�2) ..............................................................

Петрус (Аъмол 10: 9) ..............................................................

Павлус ва Сило (Аъмол 16: 24�25)   ..............................................................

Ту аз ин дарс дар бораи дуо ч� чизи нав фамид�?

/1
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/3
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му)аддас A8

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Масе� будан
Омхтани Китоби Му�аддас Ояти тилло�:

Забур 118 : 105

Аъмол 17: 10�14 
ва

2 Тимотиюс 
3: 14�17�ро хон

Хониши иловаг�: •  Забур, таронаи 1 •  Аъмол 18: 24�28
•  1 Петрус 1: 23�25 •  Яъ�уб 1: 21�25

Яке аз восита�ои асосии маълумот пайдо кардан дар бораи Худо – хондан ва ом�хтани
Сухани �, Китоби Му�аддас аст, ки онро боз "Навиштаи Му�аддас" меноманд.

● Ояти тиллоиро навишта гир ва дар зери он калимаое хат каш, ки мег=янд, ки
Китоби Му)аддас барои мо ч� карда метавонад. 

● Аъмол 17:10�12�ро хон ва ба саволо бо СУХАНОНИ ХУД >авоб де.

1. Он�о Каломи (Сухани) Худоро ч$ тавр �абул намуданд?
2. Он�о сари чанд р�з Навишта�оро меом�хтанд?
3. Чаро он�о "Навишта�оро меом�хтанд"?

● Нати>аи Навиштаоро ом=хтани оно ч� буд, ва кадом оят ба мо дар ин бора мег=яд?

Барои хондани Китоби Му�аддас ва�т �удо кардан лозим аст. Монанди
он ки одамон дар Бирия карданд. Мо бояд саъю к�шиш кунем, ки чизи
хондаамонро фа�мем.

Барои он ки хониши �арр�заи Китоби Му�аддас бароят одат шавад, мо
масли�ат меди�ем, ки "Р�зномаи хониши Китоби Му�аддас"Hро
истифода бар. Агар онро ба даст овардан$ бош$, ба мо навис.

● �ангоме ки Павлус ма>бур буд равад, к� дар Бирия монд?

.....................................  ва  ...............................................

Суханон дар 2 Тимотиюс 3:14H17 ба яке аз он�о гуфта шуда буданд. Павлус ба �
дар бораи а�амиятнокии Сухани Худо навишт.

● Ин шахс аз кадом ва)т ин>ониб Навиштаи Му)аддасро медонист?

Ояти:

1.

2.

3.
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НАТИ8А:

● Мувофи)и 2 Тимотиюс 3:16, ом=хтани Китоби Му)аддас барои ч� ба мо лозим аст?

● 2 Тимотиюс 3:17�ро дида баро ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки нати>аи
ом=зиши Навиштао ч� аст.

Биё оиди ду кас, ки �амин тавр Сухани Худоро �адр карда, меом�хтанд, маълумот пайдо
менамоем (яке аз он�о пеш аз омадани Исо, ва дигар$ – пас аз омадани � зиндаг$ кардааст).

● Эзро 7:10�ро хон. Эзро Тавроти
Худовандро (як )исми Ади Nадимро)
меом=хт.  # боз ч� кор мекард?

Эзро ба ом�зиши Сухани Худо ва�т �удо мекард. � намунаи хуб барои та�лид аст.

● Аъмол 18:24�28�ро хон. К� назди эфсусиён
омада, ба оно Навиштаро таълим медод?

Дар ояти 26 мо оиди он мехонем, ки дигар масе�иён барои дуруст фа�мидани Сухани Худо ба
� ёр$ доданд. Мо �е� го� тамоми Сухани Худоро фа�мида наметавонем. Аз �амин сабаб мо
�амеша бояд к�шиш кунем, ки Китоби Му�аддасро бештар ом�зем!

● Ин шахс к=шиш мекард, ки оид ба Навиштао бисёртар маълумот пайдо кунад.
Ояти 28�ро хон ва навис, ки яке аз нати>аои чунин к=шиши = ч� гуна буд?

Дар аёти арр=заи худ ба кор бурдани Сухани Худо аамияти калон дорад.
Яъ)уб 1: 21�25�ро хон.

● Яъ)уб 1:22�ро навишта гир ва дар зери он )исми оят хат каш, ки ба мо Qайр аз
“г=ш кардани Калом (Сухани Худо)” боз ч� кор кардан даркор аст, мег=яд.

Дар назди худ ма)сад гузор — ар р=з порчаеро аз Китоби Му)аддас хондан. Аз
Худо хоиш намо, ки барои дар амал истифода бурдани амаи он чизе ки ту аз

Китоби Му)аддас мефам�, ёр� диад!

1.

2.

3.

4.
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Хониши иловаг�: •  =алотиён 5: 16�24 •  Румиён 6: 20�23

БоRпарварон одатан бутта�ои гул�ои садбаргро дар охири зимистон мебуранд. Агар ту ягон ва�т
инро мушо�ида карда бош$, шояд фикр карда$, ки он�о бера�м мебошанд. Зеро ва�те ки
бутта�ои гули садбарг бурида мешаванд, аз он�о �ариб �е� чиз бо�$ намемонад. Аммо тобистон
худи �амон бутта�о аз нав месабзанд ва пур аз гул мешаванд. Ин ба мо ёдрас мекунад, ки
�аётамон аз як �и�ат ба �аёти растани�о монанд аст. Чунон ки бутта�ои садбарг гул�ои хеле
зебо мер�ёнанд, дар �аёти мо низ бояд �ар чи бештар сифат�ои Худованд Исо зо�ир гарданд. 

● Суханони Худованд Исоро аз Юанно 15: 1�6 хон ва дар зери ар як расм
>умла ё ибораи мувофи)ро навис.

● Ояти тиллоиро навишта гир ва дар зери он )исми оят, ки ба мо сирри
аёти пурсамари масеиро ошкор менамояд, хат каш. 

● Дар оятои 3 ва 7 он чиро ёб, ки барои
инкишофи р=онии шахси масе� муим
аст. Ин чизро дар дохили чорч=ба навис.

● 2 Тимотиюс 3 :16�ро хон ва бо
СУХАНОНИ ХУД хулосаи хурдеро
оиди арзишнокии Сухани Худо дар
аёти масе� навис.

● Юанно 15:12�17�ро бо ди))ат хон ва
навис, ки ч� тавр мо ба Худованд нишон
дода метавонем, ки д=стони # астем.

Масе�ии бесамар 

ояти ........

Масе�ии пурсамар 

ояти ........

Падар

ояти ........

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му)аддас A8

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Масе� будан
Барои Худо зиндаг� кардан Ояти тилло�:

Ю!анно 15:5

Ю!анно 15: 1�17
ва

=алотиён 5: 22�23�ро
хон

/1

/2

/3

/2

/1

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



НАТИ8А:

Барои нашъунамо кардан масе�иён бояд бо Худованд Исо муносибат�ои наздик дошта бошанд.
Ин маънои онро дорад, ки Сухани �ро ом�хтан ва ба � итоаткор будан даркор аст. 

● Масеиён инро ба >о оварда, ба кадом ду нати>а мерасанд?  (Ба оятои 10�11 нигар).

Акнун Sалотиён 5: 22H23Hро хон. Агар масе�иён ба
Р��ул�удс, ки дар он�о сокин аст, имкон ди�анд, ки
дар �аёти он�о хислати Худованд Исоро ташаккул
ди�ад, он го� он�о ба � монанд мешаванд. Н��то
нишонаи хислати Худованд Исо �аст. Ва он�о дар
�аёти �ар як масе�$ зо�ир мешаванд ва нишон
меди�анд, ки � �а�и�атан ба Худо тааллу� дорад. 

● Оноро дар донаои ангур навис.

● Бори дигар Юанно 15:1�8�ро хон ва ра)ами оятеро навис, ки
дар он гуфта мешавад, ки ба шарофати ч� имондор метавонад
самари фаровон оварад.

● N=лассиён 1:10�ро навишта гир. Бигузор ин дуои ту буда, баёнгари он бошад,
ки мехо� дар аёти худ хислати Худованд Исоро инъикос намо�.   

Дар ёд ниго� дор, ки пурсамар будани навда�о ба
ширае ки аз ток меояд, вобаста аст. Исо гуфтааст:
"Ман токи �а�и�$ �астам". Iаёти мо он ва�т барои �
самар оварда метавонад, ки мо бо � пайваст бошем,
чунон ки навда бо ток пайваст аст. Мо он ва�т
навдаи токи ангур мешавем, ки �ро �амчун
Худованд ва На�отди�андаи худ �абул мекунем.
Тан�о �амон ва�т мо �аётеро сар карда метавонем,
ки барои Худо самар меоварад.

1.

2.

/5

/2

/2

/2

Ояти:



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му)аддас A8

�ИКОЯИ 4�УМ: Масе� будан
Барои Худо хайр кардан Ояти тилло�:

2 Aуринтиён 9:7

Мар�ус 12: 41�44
ва

Матто 6: 1�4�ро
хон

Хониши иловаг�: •  1 Aуринтиён 16: 1 ва 2 •  2 Aуринтиён 8: 1�9  ва  9: 1�15

Дар ин дарси охирин мо мавз�и хайр карданро дида мебароем. Ч$ �адар мо бояд хайр кунем?
Сари чанд ва�т бояд хайр кунем? Ч$ тавр мо бояд хайр кунем?

● Аъмол 20:35�ро хон ва навис, ки
Павлус оиди он чи Исо дар
хусуси хайр кардан таълим
медод, ч� гуфт.

● Мувофи)и Мар)ус 12:41�44,
Исо шогирдонро таълим дода,
киро намуна овард?

● КРОССВОРД
Ба савол!о Bавоб дода, кроссвордро пур кун. 
(Ба Мар�ус 12: 41�44 нигар)

1. Одамон пулро ба ку�о меандохтанд?
2. Зани камбаRал чанд фулус хайр кард?
3. Ду фулус он ва�т ч$ �адар арзиш дошт? (ду калима)
4. Сарватдорон ба ган�ина ч$ �адар пул меандохтанд?
5. К$ аз �ама бисёр хайр кард?

● Бо СУХАНОНИ ХУД биг=й, ки чаро Исо гуфт, ки он бевазан назар ба
амаи дигарон бештар хайр кард.

● Аз ин икоя ту барои худ ч� дарси ибрат гирифт�?

Худованд Исо дили он занро медид ва медонист! Исо ба он а�амият дод, ки бевазан �амаи
пули доштагияшро барои Худо дод! Оё он чиро, ки ту хайр мекун$, хайроти �а�и�$
�исобидан мумкин аст?

● Ояти тиллоиро навишта гир ва дар зери калимаое хат каш, ки ба он
ишора мекунанд, ки муносибати мо ба хайрот бояд ч� гуна бошад.

/1

/1

/5

/2

/1

/2

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
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Аз Матто 6: 1H4 мо дар бораи таълимоти Худованд Исо оиди он ки ч$ тавр хайр
кардан лозим аст, бештар маълумот пайдо мекунем.

● 1. Чиро мо бояд нион� кунем?
2. Чаро мо бояд инро нион� кунем?
3. �ангоми хайр кардан мо бояд ба к� монанд набошем?
4. Аз р=и суханони Худованд Исо, ч� тавр мо бояд

ба дигарон ёр� расонем?

● Дар ин дарсо мо боз дар бораи як чиз хондем, ки онро
нион� кардан даркор аст. Ин чист?

Набояд фикр кард, ки хайр кардан бо пул додан ё кори нек кардан ма�дуд
мешавад. Ин метавонад ва�ти шахсии мо ва �обилият�ои мо бошад.

● 2 N=ринтиён 8:1�5�ро бо ди))ат хон ва навис, ки масеиён пеш аз он
ки ба масеиёни дигар ва ба >амоато ёр� дианд, ба Худованд чиро
пешкаш карданд (доданд)?

Арзишноктарин чизе ки додан мумкин аст – �аёти худ аст. Худованд
Исо Худро барои мо дода, дар салиб мурд. Iангоме ки мо инро дарк
мекунем, камтарин коре ки кардан метавонем, – худро ба � додан аст.

●  2 N=ринтиён 9:15�ро навишта гир, ва баъд ба худ савол де:
“Агар Худо ба ман чунин т=фа дода бошад, ман ч� тавр
барои ин миннатдории худро ба # баён карда метавонам?"

1.
2.
3.
4.

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ8А: 

/2

/4

/2



Яъқуб 2 
Павлус 1 



Эсов и Яъ	уб бародарони дугоник буданд. Аммо он�о тамоман аз
�амдигар фар	 доштанд. Эсов шикор карданро д�ст медошт. Яъ	уб
бошад бо хушнуд� дар хона мемонд. Мутаассифона, падар писари
д�стдоштаи худро дошт, модар � аз они худро.

Ном�ои он�оро навис ва расм�оро ранг кун.

Ис�о	  Э __ __ __�ро д�ст медошт.

Рив	о   Я __ __ __ __ �ро д�ст медошт .

Азбаски Эсов аввал таваллуд шуда буд,
нахустзодаг� ба � тааллу	 дошт. Ин маънои
онро дошт, ки �ангоме ки падар вафот
мекунад, � сардори авлод мешавад.

Боре Яъ	уб х�рок мепухт. Ин х�рок
б�и хуш дошт. %амин ва	т Эсов аз
шикор баргашт.

“Аз ин х�рок ба ман биде�, зеро ки
сахт гурусна шудаам”, � гуфт Эсов.
Яъ	уб дар ивази ин чизе мехост: 

“Ман ба ту х�рдан� меди�ам, аммо ту
нахустзодагиятро ба ман де�”, � гуфт
Яъ	уб.

Эсов сабукфикрона роз� шуд ва дар
ивази х�рок нахустзодагии худро
фур�хт. Яъ	уб нахустзодагии Эсовро
гирифта, худпарастона рафтор намуд.

Го�о мо �ам, чун Эсов ва Яъ	уб, фа	ат дар бораи он чи фикр
мекунем, ки худамон мехо�ем. Ба Худо маъ	ул нест, ки
мо фа	ат дар бораи худ фикр кунем.

Расми деги калони х�рокпазиро каш.

/10

�икояи 1�ум: Худд�стдор� дар �аёти бародарон
Ин �икоя дар бораи худд
стдор аст.   �аст 

25: 27�34�ро хон

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А9



Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A9

�икояи 2�юм: Яъ�уб падарашро фиреб меди�ад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч тавр Яъ�уб падараш ва бародарашро фиреб дод. �аст 

27: 1�29�ро хон

Ис�о	 пир шуд ва чашмонаш тамоман
хира шуданд. Боре � хост аз х�роке ки
писари д�стдоштааш Эсов мепухт, х�рад.
* �амчунин мехост ба вай баракати
махсус ди�ад. 

“Ба са�ро рафта, барои ман нахчире сайд
намо, � гуфт � ба Эсов. � Онро барои ман
пухта биёр, ва ман туро баракат меди�ам”.

Рив	о гуфтуг�и он�оро шунид! *
мехост, ки писари д�стдоштааш Яъ	уб
баракат ба даст оварад. Бинобар ин � ба
Яъ	уб гуфт, ки ба вай ду буз1ола биёрад.
* гуфт, ки худаш барои Ис�о	 х�рок
тайёр мекунад.

Яъ	уб мефа�мид, ки нохуши�о буда метавонанд: “Агар падарам ба ман даст расонад, пай
мебарад, ки ман Эсов нестам. П�сти бадани ман м�йдор нест, аммо аз Эсов � серм�й аст”.

“Гуфтаи маро кун”, � гуфт Рив	о. Ва он�о на	шае тартиб доданд, ки ч� тавр  Ис�о	и
пирро фиреб ди�анд.

%ангоме ки х�рок тайёр шуд, Рив	о ба гардан ва дастони Яъ	уб п�сти буз1ола�оро баст.
Яъ	уб либос�ои Эсовро п�шида, г�шти пухтаро ба падараш бурд!

Ис�о	 ани	 намедонист, ки дар назди � кист!

Барои донистани он ки ин к� буд, чоркун'а�ои ну�тадорро ранг кун.

%амин тавр Ис�о	 Яъ	убро баракат дод. %ангоме ки Эсов аз шикор
баргашта, во	еаро фа�мид, хеле хашмгин шуд. Ис�о	 низ 1амгин шуд.

Расмро ранг кун.

/10



Оё ту �амеша дар �амон як хона зиндаг� карда�? Го�о ба мо лозим меояд, ки ба 4ои дигар
к�чем.

Ис�о	 ба писараш Яъ	уб масли�ат дод, ки назди та1ояш Лобон ба %оррон равад, ва яке аз
духтарони �ро ба зан� гирад. Ва азбаски Эсов та�диди куштан� бародарашро мекард,
Яъ	уб дар�ол ба ро� баромад!

%амин тавр, Яъ	уб ба ро� баромад. Шабро � дар Луз ном ма�ал гузаронд. * ба зери сараш
сангеро гузошт. Шабона Яъ	уб хоби хеле �айратовар дид. Нардбони калоне бар замин
истодааст, ки сараш ба осмон мерасад. Фаришта�ои Худо бар он поён мефароянд ва боло
мебароянд. 

Ин шаб Худо бо Яъ	уб
гап зад. * ваъда дод, ки
�ро ва оилаашро
баракат меди�ад. Худо
гуфт: “Ба �ар 4ое ки
рав�, ман бо ту буда,
туро �имоят мекунам.
Ман ба воситаи ту
�амаи хал	�оро
баракат меди�ам”.

Худованд Исо �е4 го� касонеро, ки ба * бовар� мекунанд, тарк намекунад.

Суханони зерини Китоби Му�аддасро ранг кун.

++ ба шумо -амхор�
мекунад.

1 Петрус 5:7

Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A9

/10

�икояи 3�юм: Яъ�уб бо Худо вомех�рад
Ин �икоя дар бораи �амхории Худо аст. �аст 

28: 1�22�ро хон 

Расмро ранг кун.



Яъ	уб ба %оррон ба назди та1ояш Лобон равона шуд. Пас аз сафари дуру дароз �
дар назди чо�и об ч�пононро бо рама�ои г�сфандон вох�рд. 

Яъ	уб пурсид, ки оё
он�о та1ои � Лобонро
мешиносанд. 

“%а, � 4авоб доданд
он�о. � Ана духтари �
Ро�ел бо г�сфандони
падараш меояд”.  

Номи духтари Лобонро навис. Р __ __ __ л

Ро�ел ба г�сфандонаш об додан� буд. Яъ	уб ба � ёр� расонд. Ро�ел ба хона рафта
ба падараш дар бораи Яъ	уб на	л кард. Лобон �ро ба хонааш даъват намуд.

Яъ	уб роз� шуд, ки дар назди Лобон зиндаг� ва кор кунад. Лобон ваъда дод, ки
Ро�елро ба � ба зан� меди�ад. %ангоми т�й Лобон Яъ	убро фиреб дод ва на Ро�ел,
балки хо�ари калонияш Леёро ба зан� дод! 

Барои Ро�ел бошад ба Яъ	уб лозим омад, ки боз �афт сол кор кунад. Бечора Яъ	уб!
*ро фиреб доданд � чунон ки � бародар ва падарашро фиреб дода буд. 

Дар Китоби Му	аддас гуфта шудааст:

“Бидонед, ки барои ин гуно�атон 'азо хо�ед ёфт!” 

Адад�о 32: 23

Худо Яъ	убро тарбият менамуд, ва � ба Худо итоаткор шуд. 
Худо ваъда�ояшро ба 4о овард ва Яъ	убро баракат дод. /10

�икояи 4�ум: Яъ�уб ба худ зан меёбад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч тавр Яъ�убро та�ояш фиреб дод.   �аст 

29: 1�30�ро хон

Расми р�й�ои ч�пононро пурра намо ва баъд тамоми расмро ранг кун.

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



�ИКОЯИ 1�УМ: Худдстдор� 
дар �аёти бародарон Ояти тилло�:

Аъмол 10: 43 (б)

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
25: 19�34�ро хон

Оё ту дугоник�оро дида�? Ё шояд ягон нафари он�оро
мешинос�? Дугоник�о то ба он дара�а ба якдигар монанд
мешаванд, ки го�о он�оро аз якдигар фар� кардан хеле
душвор аст.

Ис�о� ва Рив�о аз таваллуд шудани ду писар хеле хурсанд
буданд. Эсов ва Яъ�уб дугоник�о буданд, аммо аз якдигар
хеле фар� доштанд. Бадани Эсов серм'й буд, ' ба шикор
рафтанро хеле д'ст медошт. Мо намедонем, ки намуди
зо�ирии Яъ�уб ч� хел буд, аммо медонем, ки ' дар хона
ва�т гузаронданро д'ст медошт.

● Ном�ои аъзоёни оиларо дар ин
"дарахти оилав�" навис.

Афс'с, аммо ин оила комил набуд.
Падар ва модар �ар яке фарзанди
д'стдоштаи худро доштанд.

●   �арф�ои ном�оро $о ба $о
гузошта, навис.

Ис�о� __ __ __ __ро  (освЭ) д'ст

медошт.

Рив�о __ __ __ __ __ро (ъ�буЯ)

д'ст медошт.

/8

/2

И _ _ _ ' Р_ _'_

Э _ _в Я _ _ у _

Падар Модар

ПисарПисар

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
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т

ҳ
и

 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А9



Ба ман аз ин 

х _ _ _ _ де�. 

Ба ман

н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ и

худро де�.

Эсов аввал таваллуд шуд. Бинобар ин имтиёз�ои махсус дошт. Пас аз вафоти падар ' сардори
авлод мешуд. 1амчунин �исми зиёди мерос ва баракат�о ба ' мегузаштанд. Ин �у�у��ои махсус
нахустзодаг� номида мешаванд.

Боре Яъ�уб аз наск х'рок мепухт, Эсов бошад аз шикор баргашта буд ва хеле гурусна монда
буд. 2 б'и х'рокро �ис карда, гуфт: "Ба ман аз ин х'рок де�, зеро ки ман аз гуруснаг� мурда
истодаам".

Яъ�уб �арор дод, ки аз ин вазъият истифода бурда, х'рокро ба як чизи дигар иваз кунад. "Агар
ту ба ман нахустзодагии худро ди��, ман ба ту аз ин х'рок меди�ам", – гуфт Яъ�уб.

Гуруснаг� ва хо�иши х'рок х'рдан Эсовро чунон фаро гирифта буданд, ки парвои нахустзодагии
худро надошт. Яъ�уб аз бародараш бе�тар набуд, зеро дар ивази як коса х'рок аз Эсов
нахустзодагии 'ро гирифт.

●   Калима�оро пурра кун.

Го�о мо, мисли Эсов ва Яъ�уб, худхо�она фа�ат дар бораи он фикр мекунем, ки ч� тавр
хо�иш�ои худро �онеъ намоем. Ва ин нодуруст аст.

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва мефа�м�, ки Китоби Му'аддас
кор�ои нодурусти моро ч� меномад.

Мо �ама гуно� кардаем ва ба он э�тиё� дорем, ки Худо моро бахшад. Фа�ат �амин тавр мо ба
осмон рафта метавонем. Исои Масе� барои гуно��ои ту мурдааст, то ки ту �ам бахшида шудани
гуно��оятро ба даст оварда тавон�.

НАТИ5А: 

/5
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му'аддас A9

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Яъ'уб падари худро 
фиреб меди�ад Ояти тилло�:

1 Ю�анно 
5: 17 (а)

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
27: 1�29�ро хон

1ангоме ки Ис�о� пир шуд, чашмонаш тамоман
хира шуданд. 2 мехост пеш аз марги худ писари
д'стдоштааш Эсовро, ки нахустзода буд,
баракат ди�ад.

“Ба шикор рав, нахчиреро сайд кун ва барои
ман х'роке тайёр карда биёр. Пас аз ин ман
туро баракат меди�ам” – гуфт ба вай Ис�о�.
Эсов камон ва тир�оро гирифта, ба шикор рафт.

● Камон ва тири Эсовро каш ва 
баъд тамоми расмро ранг кун.

Рив�о инро шунид! 2 мехост, ки писари д'стдоштааш Яъ�уб баракат ёбад. 2 ба Яъ�уб гуфт,
ки ду буз;оларо биёрад, ва худаш х'рок пухт. "Ба падарат бар, – гуфт ', – бигузор ' туро
баракат ди�ад".

Яъ�уб мефа�мид, ки нохуши�о метавонанд р'й ди�анд. “Агар падарам ба ман даст расонад, –
гуфт ', – мефа�мад, ки ман Эсов нестам. Бародарам Эсов серм'й аст, аммо ман бем'й
�астам".

"Аз р'и гуфтаи ман амал намо!" – �авоб дод Рив�о. Ва Яъ�уб �амаашро чунон ки модараш ба
' фармуда буд, кард. Он�о як�оя Ис�о�ро фиреб кардан� шуданд.

● Ба савол�о $авоб дода, кроссвордро пур кун.

1. Фарзанди д'стдоштаи падар к� буд?

2. К� фарзанди д'стдоштаи модар буд?

3. К� гуфтуг'и падар ва Эсовро шунид?

4. Эсов ба ку�о рафт?

5. Аз кадом ду �айвон Рив�о барои Ис�о�
х'рок тайёр кард?

Рив�о х'рок тайёр кард ва ба гардан ва дастони Яъ�уб п'сти буз;ола�оро баст. Яъ�уб
�амчунин либоси Эсовро п'шида, х'рокро гирифт ва назди падар рафт! “Ту кист�, писарам?”
– пурсид Ис�о�. “Ман Эсов �астам”, – �авоб дод Яъ�уб.

/10

/3

1

3

4

5

2
Я

Ш

Б

Р

Э

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



● Яъ'уб ба падари пири худ ч� гапи дурC гуфт? 
Яъ'уб гуфт: “__ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ __ __”.

● Яъ'уб падари нобинояшро ч� тавр фиреб дод? �арф�ои даркориро 
илова намо. E  л__ __ __ __и     Э__ __ __ __ __ пшид.

Ис�о� шуб�а кард. Охир, овоз овози
Яъ�уб буд. Аммо �ангоме ки ба
писараш даст расонд, фикр кард, ки
ин ба �ар �ол Эсов аст.

�E либоси Эсовро пшида буд.

�Бо ламс кардан низ  чун Эсов буд.

�Би либосаш низ чун би либоси
Эсов буд. 

Ин к� буд?

● Чоркун$а�ои ну'тадорро ранг кун ва номи ро мефа�м�.

Ис�о� Яъ�убро баракат дод. 1ангоме ки Эсов аз во�еа бохабар
шуд, хеле хашмгин шуд ва бародарашро бад дид.

1ангоме ки мо ягон кори нодуруст мекунем, �илагар� мекунем, ё
фиреб меди�ем, мо дигаронро хашмгин мекунем, аммо беш аз
�ама бар зидди Худо гуно� мекунем.

/4
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Оё ту �амеша дар �амон як хона зиндаг� карда�? Го�о ба мо лозим меояд, ки ба ша�р ё
де�аи дигар к'чем. Ис�о� ба писараш Яъ�уб масли�ат дод, ки назди та;ояш Лобон ба
1оррон равад, ва яке аз духтарони 'ро ба зан� гирад. Ва азбаски Эсов ба бародараш
та�диди куштан мекард, Яъ�уб дар�ол ба ро� баромад!

● Дар ишораи ро� номи ша�реро навис, ки
Яъ'уб си он равона шуд.

● Дар гирди номи таCоии Яъ'уб хат каш.

Ибро�им        Лобон        Эсов

1амин тари�, Яъ�уб ба
ро� баромад. Дар назди
ша�ри Луз ' барои
шабгузарон� ист кард, ва
ба таги сараш сангеро ба
�ои болишт гузошта,
хобид.

2 хоби а�ибе дид.
Нардбони калоне бар
замин истодааст, ки н'гаш
ба осмон мерасад.

● �арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва мефа�м�, ки ки�о
бар нордбон мебаромаданд ва мефуромаданд.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му'аддас A9

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Худо ба Яъ'уб баракатро 
ваъда меди�ад Ояти тилло�:

�аст� 28: 16

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
28: 1�22�ро хон
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НАТИ5А: 

Худо дар хоби Яъ�уб бо ' гап зад. 2 ваъда дод, ки Яъ�уб ва а�ли
оилаашро баракат меди�ад. Худо гуфт: "Ба �ар �ое ки рав�, Ман
бо ту хо�ам буд. Ва ба воситаи насли ту �амаи хал��оро баракат
меди�ам".

Ту кор�ои гандаи Яъ�убро дар хотир дор�?

Агарчи Яъ�уб на �амеша мувофи�и хости Худо амал мекард,
Худо ба �ар �ол 'ро д'ст медошт! 1ар як шахс аз ягон �и�ат ба
Яъ�уб монанд аст. 1ама гуно� кардаанд, аммо Худо �ар як
шахсро д'ст медорад, чунон ки 2 Яъ�убро д'ст медошт. Ва аз
�амин сабаб Худо Писари Худ Исоро даре; надошт, ва Исо ба
�ои мо дар салиб мурд. Исо бо марги Худ барои мо аз замин ба
осмон, с'и Худо "нардбоне" гардид.

● Дар р ба ри $умлаи дуруст аломати (V) ва $умлаи нодуруст аломати (Х) гузор.

1. Яъ�уб ба таги сараш болишти пар гузошт.

2. Худо Яъ�убро д'ст медошт.

3. Худо моро д'ст медорад.

4. Исо барои мо дар салиб мурд.

Яъ�уб хеле тарсид. 2 дар бораи Худо андеша карданро сар кард. Ва ба Худо чунин ваъда дод:
“Агар ман ба саломат� ба хонаи падарам баргардам, Худованд Худои ман хо�ад буд”.

● �арф�ои партофташудаи суханонеро, ки Худо аллакай ба Яъ'уб гуфта буд, навис.

“Ман бо ту  � __ __ т __ __ 

ва туро  м __ � __ ф __ __ __т

м __ __ а __ __ я__ ”.

Сол�о мегузаранд, ва Яъ�уб бовар� �осил мекунад, ки Худо ваъда�ои Худро и�ро мекунад!
Аз �амин сабаб мо бояд аз бовар� намудан ба Худо натарсем.

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му'аддас A9

�ИКОЯИ 4�УМ: Яъ'уб барои худ зан меёбад
Ояти тилло�:

Адад�о 32: 23

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

�аст� 
29: 1�30�ро хон

Яъ�уб назди та;ояш Лобон ва оилаи '
ба 1оррон рафт. 2 он�оро �е� го�
надида буд, ва он�о намедонистанд,
ки Яъ�уб ба назди он�о омада
истодааст. Пас аз сафари дуру дароз
Яъ�уб якчанд ч'пононро бо
рама�ояшон дар назди чо�и об
вох'рд.

“Шумо аз ку�оед?” H пурсид
Яъ�уб аз он�о.

“Аз 1оррон”, H �авоб доданд ч'понон.

“Оё Лобонро мешиносед?” H пурсид Яъ�уб.

“1а, H �авоб доданд он�о, – ана духтараш Ро�ел бо рамаи падараш омада истодааст”.

Яъ�уб аз вох'р� бо хешовандонаш хеле хурсанд буд! Худо ваъда дода буд, ки 'ро �имоя
мекунад ва 'ро ба �ои даркор� овард.

● Ном�ои одамонро аз �икояи хондаат навис.

Я __ __ __ __        Р __ __ __ __            Л __ __ __ __

Яъ�уб ба Ро�ел ёр� расонда, ба г'сфандонаш
об дод, баъд гуфт, ки хеши ' мебошад. Ро�ел
зуд ба хона шитофта, �ама чизро ба падараш
хабар дод.

Лобон ба Яъ�уб пешни�од кард, ки дар
хонаи он�о монад. Яъ�уб роз� шуд, ки дар
хонаи та;ояш кор кунад. Лобон боз як духтар
дошт, ки номаш Леё буд.

● Дар "дарахти оилав�" �арф�ои 
партофташудаи ном�оро навис. 

/4
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИ5А:

Як мо� гузашт. Лобон гуфт: "Ту набояд бепул барои
ман кор кун�. Ба ту ч� �адар пул ди�ам?"

Яъ�уб пул талаб накард. 2 Ро�елро д'ст дошт ва
гуфт, ки барои вай �афт сол кор мекунад.

Лобон роз� шуд, аммо �ангоме ки �афт сол гузашт,
Яъ�убро фиреб дода, ба ' Леёро ба �ои Ро�ел ба
зан� дод. Яъ�уб Леёро ба зан� гирифтан намехост!

● Калима�ои даркориро навис.

"Чаро ту маро фиреб дод�? H пурсид Яъ�уб. H Ман барои 

Р __ __ __ __    � __ __ __ сол ба ту кор кардам ".

Лобон �авоб дод, ки аввал Леё бояд ба шав�ар барояд, чунки ' калон� аст.
Бечора Яъ�уб! 2ро фиреб доданд, чунон ки замоне ' падарашро фиреб дода буд.

Бисёр ва�т бадие ки мо ба дигарон мекунем, ба худамон бармегардад!
Китоби Му�аддас мег'яд: “Бидонед, ки барои гуно�атон �азо дода мешавед”.
(Адад�о 32:23).

● Дар гирди $авоб�ои дуруст хат каш. 

Лобон чанд духтар дошт?

1   2   3
Яъ�уб пеш аз он ки Леёро ба зан� гирад,
чанд сол кор кард?

5   6   7
Дар он замон�о мардон якчанд зан гирифта метавонистанд, агарчи ин хости
Худо набуд. Як �афта баъд аз он ки Яъ�уб Леёро ба зан� гирифт, Ро�ел низ
зани ' шуд.

Яъ�уб ма�бур буд боз �афт сол барои Ро�ел ба та;ояш кор кунад.

Худо Яъ�убро тарбия мекард, ва ' ба Худо итоаткор шуд.
Худо ваъда�ои худро ба �о овард ва Яъ�убро баракат дод.
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�ИКОЯИ 1�УМ: �аёти �аввор� Павлус
Таъ�ибкунанда Ояти тилло�:

2 �ринтиён 
5: 17

Аъмол
9: 1�19�ро хон

Оё ягон ва
т туро дар мактаб ран�ондаанд? Ту дар бораи одами �ангара ва
бадахло
 ч� фикр мекун�? Тасаввур кардан душвор аст, ки Худо чунин шахсро
барои кори Худ интихоб карда бошад. �айриимкон метобад, ки чунин шахс ба
одамон дар бораи Исои Масе# на
л мекарда бошад. Ч� тавр Худо ин корро карда
метавонист? Фа
ат ба воситаи пурра дигаргун кардани дили чунин шахс! 

● Ояти тиллоиро навишта гир.

Ин #икоя дар бораи Шоул ном я#удии �авон аст (дертар ба * номи “Павлус” дода
шуд). / бовар� дошт, ки пайравони Исои Масе#ро таъ
иб намуда, ба Худо
писанд меояд. Сарварони динии я#удиён ба * и�озат доданд, ки масе#иёнро #абс
карда, ба Ерусалим биёрад.

● Дар ишораи ро� номи ша�реро
навис, ки Шоул ба он "о равона 
буд, ва дар ча�орч%баи поён навис,
ки барои ч� % ба он "о равона буд.

●     Калимаеро ишора намо, ки бе�тар аз �ама муносибат�ои
Шоулро ба Худованд Исо тасвир менамояд.

4ангоме ки Шоул ба ша#р наздик шуд, як во
еаи 5айриодд� р*й дод.

● Дар гирди "авоби �А ё НЕ давра каш:

Шоул баргашт. �А  /  НЕ

Шоул нуреро дид, ки аз осмон бар * медурахшид. �А  /  НЕ

Шоул ба замин афтид ва овозеро шунид. �А  /  НЕ

Шоул бе#уш шуд. �А  /  НЕ

Таъ2иб мекард Ситоиш менамуд

/2

/2

/4

/1

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 3

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А9



Шоул гумон мекард, ки Исои Масе# шахси му
аррар� буд, ки мурд. Аммо акнун * фа#мид,
ки Исо зинда аст! Ин Шоулро бовар кунонд, ки Исо #а
и
атан Писари Худост.

Пас аз вох*р� бо Худованд Исо Шоул нобино шуд. Одамоне ки бо * буданд, *ро аз дасташ
гирифта ба Димиш
 бурданд.

● Шоул чанд муддат нобино буд? Аз ангушти ишорат то "авоби дуруст хат каш.

● Шогирде ки Худованд ба % дар р%ъё зо�ир шуда, дар бораи Шоул гап зад,
ч� ном дошт? �арф�оро пурра кун, ва номи %ро мефа�м�.

Худованд барои ин шахс
супориши махсус дошт.

● Дар супорише ки
Худованд ба % дод,
�арф�ои даркории
( а, о, у)�ро гузор.

● �арф�ои калима�оро "о ба "о гузор, ва мефа�м�, ки �ангоми
омадани �анониё Шоул ч� мекард.

УОД ГУМЕТФ    __ __ __     __ __ __ __ __ __

● Бо суханони худ навис, ки чаро �анониё дар аввал намехост назди Шоул равад.

Худо #аёти Шоулро дигаргун намуд ва мехост *ро барои и�рои супориши махсус фиристад.

● Аз ояти 15�ум навишта гир, ки Шоул бояд назди ки�о мерафт,
то дар бораи Исо на2л кунад.

● Худо ба �анониё ч� кор карданро фармуд, то ки Шоул боз дида тавонад?

3.2.1.

3  �афта

3  р%з

3  соат
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�АМАГA:
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Агар Худо Шоулро ин гуна дигар карда бошад, B туро низ дигаргун карда метавонад!

Б__рхез/ в__/ б__ / к*ч__е/ ки/

Р__ст/ н__м/ д__р__д/, бир__в/

в__/ Ш__ __л/ н__м /

т__рс__сир__ / д__р / х__н__и/

Я#__д__ / с__р__5/ к__н.
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ФАМИЛИЯ
НОМ ВАДарси Китоби Му2аддас A9

�ИКОЯИ 2�ЮМ: �аёти �аввор� Павлус
Мушкили�о Ояти тилло�:

Румиён 1: 16

Аъмол 
9: 19�30�ро хон

Оё ту ягон ва
т ма
олеро шунида�: “Барс хол#ои худро дигаргун карда наметавонад”? Ин
ма
олро нисбат ба шахси исло#нашаванда гап мезананд. Шояд бисёр касон дар бораи Шоул
низ чунин фикр мекарданд. Аммо Худо *ро дигаргун намуд. Акнун * ба #ама дар бораи
Худованд Исо гап задан мехост.

● Дар замони Шоул я�удиён шариати Худоро дар ку"о меом%хтанд?
Дар зери "авоби дуруст хат каш. 

дар КАЛИСО!О      дар КУНИШТ!О (ободатго�и я�удиён)      дар �АСР!О

● Шоул чиро мавъиза мекард? Барои донистани ин, �арф�оро бо тартиби дуруст гузор.

__ __ __ / __ __ __ __ __ __ / __ __ __ __ /  __ __ __.

С   О  И/    П  И   Р  И   С  А/    Д  Х  У  О/       Т   А  С

Одамон суханони *ро шунида, хеле #айрон мешуданд.

● Дар поён навис, ки он�о ч� мегуфтанд.

Шоул чунон хуб мавъиза мекард, ки #е� кас бо * ба#с карда наметавонист. Бисёр я#удиён
*ро бад диданд ва на
шаи пин#он� кашиданд.

● Ин на2шаро рамзкушо� намо. Барои ин �арфи
додашударо бо �арфе ки дар алифбо пас аз он
меояд, иваз намо.

Р*зу шаб я#удиён поида меистоданд, ки кай
Шоул аз дарвозаи ша#р мебарояд.

●  Расмро пурра кун, то маълум шавад, ки
Шоул ч� тавр аз ша�р баромад.

А  ба Б табдил меёбад,
Б ба В,
В ба Г,
Г ба Д,
Я ба А

ва 5айра.

/3

/2

/2

/1

/1

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3

ХХЕЛЕЕЛЕ МАХФAМАХФA

_ _ _ _  /_ _ _  /_ _ _ _ _ 
Н м х н / у п н /  м я ж 5 з  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /_ _ _ _
5 я п б н ж я х н з    /  � я х п

_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
о н з 5 я  /  л д з р с н 5 я м 5
_ _    /_ _  /_ _ _ _ _ _ _ _ 
с н  / й з /   а з й т � я м 5



● Шоул баъди гурехтан ба ку"о равона
шуд? Jавобро навис.

● Оё %ро дар он "о бо хушнуд� 2абул 
намуданд? �А ё НЕ навис.

Шогирдон аз дидани * шод буданд. ______
Шогирдон метарсиданд. ______
Шогирдон бовар карданд, ки Шоул #а
и
атан пайрави Исо шудааст. ______

● К� ба Шоул ёр� дод ва %ро назди �аввориён овард? 
Номи % дар гирди расм пин�он карда шудааст.

● Ма�з он чизе ки % ба �аввориён дар бораи Шоул гуфт, боиси он
шуд, ки он�о фикрашонро дигар карданд. Оятеро, ки дар
ин бора мег%яд, навис. 

● Дертар Шоулро боз як мушкил� интизор буд. Ма�з ч�? Ба ояти 29 нигар.

● Шоулро д%стони масе�ияш ба ку"о бурданд, то ки аз хатар дар амон бошад? 
�арф�ои аввали чиз�ои тасвиршударо навис, ва номи он ша�рро мефа�м�.

Бо ву�уди мушкилоти зиёд ва он ки *ро куштан� буданд, Шоул #е� го# аз пайрави Худованд
Исо буданаш шарм намедошт.

● Ояти тиллоиро навис. Шоул ба Худованд Исо имон овард ва
ба �ар "ое ки мерафт, дар бораи B на2л мекард.

�АМАГA:

/1

/3

/2

/1

/1

/2

/1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му2аддас A9

�ИКОЯИ 3�ЮМ: �аёти �аввор� Павлус
Хушхабаррасон Ояти толло�:

Матто 24: 14

Аъмол 
13: 1�12�ро хон

Баъди якчанд сол Шоул ва Барнаббо боз ба Антиёхия, ша#ри калоне ки дур аз Ерусалим
во
еъ буд, омаданд. Дар ин �о бисёр касон ба Худованд Исо имон оварданд, ва ма#з дар
#амин �о бори аввал он#оро масе#� меномидаг� шуданд.

● Матни аз Китоби Му2аддас хондаатро истифода бурда, ном�ои анбиё
(он�ое ки сухани Худоро мегуфтанд) ва муаллимонеро навис, ки
дар калисои Антиёхия буданд.

● Ин одамон ч� мекарданд, �ангоме ки Худо, 
Р%�ул2удс ба он�о гап зад? Jавоби �А ё НЕ навис:

Худовандро ибодат (парастиш) мекарданд. _______
Бо якдигар гуфтуг* мекарданд. _______
Р*за гирифта буданд. _______

● Навис, ки Р%�ул2удс (Р%�и Худо) ба он�о ч� гуфт.

Баъди муддате одамоне ки Худо
он#оро интихоб карда буд, ба
�азираи Fаприс равона шуданд.
Ин он �азирае буд, ки Барнаббо
он �о таваллуд шудааст.

Масе�� касест, ки бовар мекунад, ки Исои Масе� На"отди�анда аст, 
ва шогирди Исо шудааст.

/3

/3

/2

М

Ш
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Л
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Taрсус

Aнтиёхия

Ш

Kаприс Саломис

Пофус
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● Муамморо �ал намуда, ани2 кун, ки
�ангоме Шоул ва Барнаббо ба Саломис
омаданд, ч� мекарданд.

(Масалан, “Б2” калимаи “Вориди” мебошад, ки
дар  сатри “Б” ва дар сутуни “2” �ойгир аст).

● Калима�оро аз матни Китоби Му2аддас барои ин дарс истифода бурда, 
кроссвордро �ал намо.

Аз чап ба рост:

1. Номи �азирае ки Павлус аз Салукия ба он �о омад (ояти 4).

2. Номи ша#ре ки дар он �о Шоул ва Барнаббо
бо як �одугар вох*рданд (ояти 6).

3. Номи �одугар

Аз боло ба поён:

4. Тар�имаи номи �одугар (ояти 8).

5. Номи шахсе ки бо Шоул сафар мекард.

6. Номи вол� (#оким), ки хост Каломи Худоро шунавад.

7. Номи шахсе ки #амро#и Шоул ва Барнаббо буд ва
ба он#о ёр� медод (ояти 5).

● Мувофи2и суханони Шоул, бо Алимо барои фиреб ва �илагарияш
ч� р%й меди�ад? (Ояти 11).

● Оят�ои 11 ва 12�ро хон ва бо суханони худ навис, ки баъд бо ин шахсон ч� шуд: 

Дар давоми сафари Павлус ва Барнаббо ба Fаприс бисёр одамон Хушхабари Худоро
шуниданд. Баъзе#о, чун Алимо, онро 
абул накарданд, аммо дигарон, ба монанди
Сар�июс Павлус, бовар карданд (ояти 12) ва масе#� шуданд.

бо Алимо бо Сар"июс Павлус

�АМАГA: 

Вориди
Б2 Б1 В1 А3 A2

В3 А1 Б3 В2

/ 7

/1

/2

A

Б

B

Каломи

Саломис 

шуда

куништ#ои

вориди

мавъиза карданд

дар

1 2 3

Худоро

я#удиён

Ту дар хусуси Хушхабар оиди му�аббати Худо
ва на"от ба воситаи Худованд Исо ч� фикр дор�?

/2

5

3

2

1

4

7

6



Чаро калонсолон ин 
адар ва
ти зиёдро бо хондани р*знома#о мегузаронанд,
доимо хабар#оро тамошо менамоянд ё г*ш мекунанд? Зеро он#о дар бораи #амаи
во
еа#ои му#име ки дар �а#он р*й меди#анд, фа#мидан мехо#анд. Р*знома#о ва
телевизион S тан#о ду воситаи зуд па#н шудани хабар#о мебошанд. 

Шоул, ки акнун чун Павлус маъруф буд (ба Аъмол 13: 9 нигар), ва Барнаббо
хабари #а
и
атан #айратоварро па#н мекарданд. Он Ин�ил ном дорад
(Хушхабар дар бораи Худованд Исо).

● Агар он�о ба р%знома ма2ола
менавиштанд, сарлав�ааш ч�
гуна мебуд? Барои он ки инро
дон�, �арф�ои даркории
(а, о, у, е)�ро гузор.

● Павлус дар ку"о хушхабарро
мерасонд? Дар гирди "авоби
дуруст давра каш.

КУНИШТ КBЧА                      КАЛИСО

● Оят�ои 42�43�ро хон ва �А ё НЕ навис. �ангоме ки "амъомад ба охир расид, одамон...

...хашмгинона ба с*и он#о фарёд мезаданд. _______

...аз он#о хо#иш карданд, ки р*зи шанбеи оянда низ
#амин суханонро биг*янд. _______

...ба он#о фармуданд, ки ша#рро тарк кунанд. _______

Бисёр я#удиён ба он чи шуниданд, шав
 пайдо намуда, аз паси Павлус ва Барнаббо рафтанд.

● �арф�ои калима�оро "о ба "о гузор, то фа�мо шавад, ки Павлус ва Барнаббо одамони ба
Исо имон овардаро ба ч� даъват менамуданд (ояти 43).

Ин я#удиён ба он чи Павлус мавъиза мекард, хеле шав
 пайдо намуданд. / он#оро даъват менамуд,
ки ба воситаи имон ба Худованд Исо на�отро 
абул намоянд. 

● Ки�о р%зи шанбеи оянда омаданд, то ки аз Павлус ва Барнаббо Каломи (Сухани) Худоро
шунаванд? Jавоби дурустро ишора намо.

4е� кас Якчанд кас Fариб тамоми а#олии ша#р

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му2аддас A9

�ИКОЯИ 4�УМ: �аёти �аввор� Павлус
“Ша�ри та�симшуда” Ояти тилло�:

Аъмол 13: 49

Аъмол 
13: 13�16 ва 
42�52�ро хон

/1

ДРА / ЗЙАФИ / УДХО / РСУВТУО / ШБАДНО 
_ _ _ /_ _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _

/3

/1

/1

Б__    Ис__    б__в__ р    к__ н__ д  ва 

ш__ м__     н__ �__ т     м__ёб__ д.

АХБОР А х б о р  а з  т а м о м и  " а � о н !

Исо
зинда аст!

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3

/2



Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
а
т

ҳ
и

 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

�АМАГA:

● Я�удиён ч� �ис намуданд, �ангоме одамони бисёреро диданд, ки аксарияти
он�о Oайрия�уд� буданд? Jавоби нодурустро хат зан. Он�о:

Шоду хурсанд шуданд  /  Аз �асад пур шуданд.

Павлус ва Барнаббо бовар� доштанд, ки Хушхабар барои #ама аст.

● Pайрия�удиён ч� кор карданд, �ангоме шуниданд, ки
Худо �амаро на"от додан мехо�ад?

● Ояти тиллоиро навишта гир, то фа�м�, ки ч� р%й дод, �ангоме ки
Павлус ва Барнаббо Хушхабарро оиди Исо мавъиза мекарданд.

4оло #ам одамон мисли oдамони он ша#р, ба Хушхабар муносибати гуногун
доранд. Афс*с, ки я#удиёни беимон, чун Алимо аз дарси гузашта, хеле к*шиш
мекарданд дигаронро аз имон дур кунанд!

● Ояти 50�ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД се пунктро навис, ки 
я�удиён ч� карданд:

● Павлус ва Барнаббо ч� карданд? Дар  зери "авоби дуруст хат каш.

Бо он�о ошт< шуданд.           Я�удиёнро сангсор карданд.

Чанги пой�ои худро бар он�о афшонданд.

● Он�о ба ку"о рафтанд? Jавобро 
дар ишораи ро� навис.

● Шогирдон аз ч� пур шуданд?

4атто дар ша#ре ки бисёр касон он#оро бад медиданд, шогирдон 
(имондорон) медонистанд, ки Худо #амеша бо он#ост.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

/1

/1

/1

/2

/2

/3

/2



Хониши иловаг�: •  1 Тимотиюс 1: 12�16
Чанде пас аз марг ва зинда шудани Исо, дар Ерусалим таъ�иботи пайравони � сар
шуданд. Истефанус, яке аз ро�барони калисо сангсор карда шуд. Дар Аъмоли
"аввориён 8:1 оиди Шоул ном шахсе на�л карда мешавад, ки дар ва�ти
сангсоркун& �амон 'о буд ва инро дуруст ме�исобид. 

● Аъмол 8:3�ро хон ва он чиро, ки Шоул мекард, бо СУХАНОНИ ХУД баён намо.

● Кроссвордро �ал кун, ва мефа�м", ки бо Шоул дар ро�и 
Димиш$ ч" шуд. 

Аз боло ба поён:
1. Ва�те ки Шоул масе�иёнро таъ�иб мекард,

аз сарко�инон ч& гирифт?
2. Шоул бояд �абсшудагонро ба кадом ша�р меовард?
3. Ч& бар Шоул дар ро�и Димиш� дурахшид?
4. Шоул дар ро�и Димиш� овози киро шунид?
5. Номи шогирде ки Худованд ба - фармуд, 

ки назди Шоул рафта, ба - ёр& ди�ад.
6. Номи к-ча дар Димиш�, ки Шоул дар он 'о буд.
7. Худованд дар .............. ба "анониё гап зад.
8. Ша�ре ки "анониё дар он зиндаг& мекард.

Аз чап ба рост:
9. Худованд ба "анониё гуфт, ки Шоул �оло бо ч&

маш/ул аст? 
10. "анониё бар Шоул ч& гузошта, -ро бино кард?
11. Аз чашмони Павлус чизе афтид, ки монанди ч& буд?
12. Шоул чанд р-з нобино буд?
13. "ангоме ки Шоул аз нав бино шуд, .................... гирифт.
14. Шоул таъмид гирифта, дар куништ�о (ибодатго��ои я�удиён)

ч& карданро сар кард?
15. Я�удиён пас аз имон овардани Шоул бо -

ч& кардан хостанд?

● Дар кадом оят�о гуфта мешавад, ки Шоул
таъ$иб кардани масе�иёнро давом медод?

*ИКОЯИ 1�УМ: *аввор" Павлус
Ба Худо р� овардани � Ояти тилло":

2 ��ринтиён
5: 17

Аъмол 

9: 1�30�ро хон

/1

/8

/2

оят�ои:

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А9

1
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11

10

7

14 4

5

9
8

6

13
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Вох-рии Шоул бо Худованд Исо �аёти Шоулро пурра дигаргун намуд. Дертар - суханонеро
гуфт, ки дар ояти тилло& навишта шудаанд.

● Онро навишта гир.

Дар Аъмол 13:9 мо мебинем, ки Шоул инчунин Павлус номида шудааст. Ин номи рум&, ё
лотинии -ст. Маънои он – хурдакак аст.

Дар Аъмол 13:9 Павлус ба одамони 'амъшудае ки нисбати - муносибати душманона доштанд,
саргузашти �аёти худро на�л мекунад. � гуфт, ки ба Худованд Исо ду савол дод.

● Саволи аввал дар Аъмол 22:8 
навишта шудааст. Саволи дуюмро
аз Аъмол 22:10 навишта гир.

● Худованд Исо ба саволи дуюм ч" 6авоб дод?

"амин тари� таъ�ибкунанда па�нкунандаи Хушхабар шуд!
Аммо Павлус он чиро, ки пеш аз имон оварданаш мекард, аз хотир бароварда наметавонист.
� масе�иёнро бисёр азобу у�убат дода буд.

Павлус дар худи �амон куништ�ои Димиш�, ки пештар ба он 'о рафта пайравони Худованд
Исоро �абс кардан& буд, мавъиза кардани Хушхабаррро сар кард!

● Дар ин куништ�о 7 чиро мавъиза мекард?

● Дар р7 ба р7и баёноти зерин 6авоби *А ё  НЕ навис:

"ангоме ки Павлус ба Ерусалим баргашт, шогирдон аз - метарсиданд.   _____

Петрус Павлусро назди �аввориён оварда,
оиди дигаргун& дар �аёти - на�л кард. _____

"ангоме ки ба �аёти Павлус хатар та�дид мекард,
- дар Bалил пин�он шуд. _____

Аз ин дарс бисёр чиз�оро ом7хтан мумкин аст. Мо дида
метавонем, ки �ангоме ки шахс масе�" мешавад, то ч" андоза
та;йир меёбад. *амчунин дида метавонем, ки �аёти масе�" бе
душвори�о нест, аммо Худованд �амеша бо мост ва �ангоми
душвори�о ба мо ёр" мерасонад.

● Дар кадом ояти Аъмол 9:10�16 Худованд
ошкор менамояд, ки Павлус худаш барои
номи Масе� азобу у$убат хо�ад кашид?

Ояти

НАТИAА:

/2

/1

/1

/1

/1

/3



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му$аддас A9

*ИКОЯИ 2�ЮМ: *аввор" Павлус
Сафар�ои � Ояти тилло":

Аъмол 13:12

Аъмол
11: 19�26  ва 

13: 1�12�ро хон

Хониши иловаг�: • Румиён 1: 15 ва16
Истефанусро барои имони - ба Масе� сангсор карданд. Масе�иёнро дар Ерусалим таъ�иб
мекарданд. Бисёрии он�о ма�алли зисти худро дигар мекарданд, то ки �аёти худро на'от
ди�анд. Аммо ба �ар 'ое ки он�о мерафтанд, дар �ама 'о Хушхабарро мавъиза мекарданд.

●  Хушхабар ба кадом ма�ал�о

(дар харита бо ра$ам�ои 1, 2, 3

ра$амгузор" шудаанд) оварда шуд?

Дар ин бора дар аввали матни Китоби

Му$аддас барои ин дарс навишта

шудааст. Инчунин ту метавон"

харитаро, ки дар охири Китоби

Му$аддас аст, истифода бар".

● Мардуми Антиёхия ба мавъизаи Хушхабар ч" гуна муносибат намуданд?

Ин на ба шарофати �увва ва му�аддасии �аввориён р-й дод, балки аз он сабаб ки
дасти Худованд бо он�о буд (ояти 21) ва аз р-и файзи Худо (ояти 23). 
Худо ме�нати он�оро баракат медод.

Барнаббо яке аз шахсони бонуфуз дар калисои Ерусалим буд. �ро ба Антиёхия фиристоданд.

● *ангоме ки Барнаббо ба Антиёхия омад ва
имондорони навро дид, чиро �ис намуд?

● J он�оро ба ч" �авасманд менамуд?

● Барнаббо ч" гуна шахс буд?

● Ч" 7ро водор намуд, ки ба Тарсус равад?

● Павлус ва Барнаббо чанд муддат 
дар калисои Антиёхия буданд? 

Ба Худованд Исо имон овардан – ибтидои �аёти нав дар Масе� аст!

1. Ф 2. F 3. A /3
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● Павлус ва Барнаббо дар Антиёхия бо ч" кор маш;ул буданд?

Калисо дар Антиёхия ягона калисое буд, ки аз /айрия�удиён иборат буд, ва имондорон бори
аввал дар он 'о масе�иён номида шуданд. Мутаассифона, дар замони мо бисёр одамоне ки дар
асл пайравони �а�и�ии Исои Масе� нестанд, “масе�&” номида мешаванд.

Павлус, Барнаббо ва Ю�аннои Мар�ус як сол дар Антиёхия зиндаг& ва мавъиза мекарданд,
баъд �арор доданд, ки Хушхабарро оиди Худованд Исо ба кишвар�ои дигар расонанд.

● Аъмол 13:1�12�ро хон ва ба савол�ои зерин 6авоб де�.

Он�о аз кадом ша�р равона шуданд? 

Он�о ба кадом ша�р омаданд? 

Он�о дар он 'о ч& мекарданд? 

Он�о секаса дар 'азира аз со�или шар�& то со�или /арбии он сафар карданд. Э�тимол,
Барнаббо ин ма�алро хуб мединист, зеро аслан аз Fаприс буд. (Ба Аъмол 4: 36 нигар).

● Он�о ба кадом ша�р ворид шуданд?

Дар ин 'о он�о бо ду шахси гуногун вох-рданд. Алимо, ки Барюшаъ номида мешуд, 'одугар ва
пай/амбари дур-/ин буд. Сар'июс Павлус бошад, �окими рум& дар 'азираи Fаприс буд. �
шахси со�ибмаълумот буд.

Павлус, ки аз Р-�ул�удс пур шуда буд, ба Алимо муро'иат намуд. � медонист, ки
'одугар ч& гуна мушкил& овардан& аст. 

● Чаро Сар6июс Павлус одам фиристода, Барнаббо ва Павлусро даъват намуд?

Алимо ба мавъизаи Ин'ил халал мерасонд, зеро медонист, ки ба воситаи ин мавъиза �окими
рум& метавонад ба Худованд Исо имон оварад.

● Ч" чизе ки Сар6июс Павлус дид, 7ро водор намуд, ки ба Ин6ил бовар кунад?

● Ч" чизе ки Сар6июс Павлус шунид, 7ро хеле �айрон кард?

� аввалин шахсе буд, ки �ангоми сафари якуми хушхабаррасонии Павлус имон овард,
ва дар ин бора мо ани� медонем. Худо Павлусро даъват намуд, ки ба одамон дар бораи
Худованд Исо, ки �аёташро дигаргун карда буд, мавъиза намояд. Ёр& додан ба масе�&
шудани Сар'июс Павлус барои �аввор& Павлус а�амиятнок ва хурсандибахш буд.

*оло �ам Худо одамонеро, ки ба Худованд Исо умед бастаанд,
истифода мебарад, то ки дигаронро назди J оваранд.

● Аз р7и суханони Павлус, Алимо
бо кадом $увва амал менамуд?

НАТИAА:

/1

/2

/1

/1

/1

/1

/3



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му$аддас A9

*ИКОЯИ 3�ЮМ: *аввор" Павлус
Мавъизаи � Ояти тилло":

Ю�анно 3:36
Аъмол 

13: 13�52�ро хон

Хониши иловаг�: •  Аъмол 28: 24 ва 28

Павлус ва Барнаббо Пофусро тарк карда, бо кишт& ба Пир'аи Памфилия равона шуданд ва
сафари якуми хушхабаррасонии (миссионерии) худро давом доданд. 

● *ангоме ки он�о ба Пир6аи Памфилия омаданд, к"
аз он�о 6удо шуда, ба Ерусалим баргашт? 

Он�о �ариб 160 км ро�ро ба шимол ба с-и
Антиёхияи Писидия тай намуданд (ин на он
Антиёхия аст, ки он�о сафари худро аз он 'о сар
карданд /дарси №2/). Чун �арва�та, он�о ба куништ
даромаданд, ки он 'о я�удиён ва юнониён як'оя
'амъ мешуданд. Ма�з дар �амон 'о ба Павлус
имконият доданд, ки ба одамон муро'иат намояд.

МАВЪИЗАИ ЯКУМИ ПАВЛУС (оят�ои 16�41).

� таърихи хал�и я�удиро аз подшо� Довуд сар карда, на�л намуд ва бовар мекунонд, ки
�амаи ин на�шаи Худост. Сипас - ваъдаро аз А�ди Fадим дар бораи Масе� ёдрас намуд, ки
бояд бевосита аз авлоди Довуд мебуд, ва �ама чизро то во�еа�ои охир дар бораи Исо на�л
кард. Павлус исбот намуд, ки Исо ма�з �амон Масе� (На'отди�анда) аст. Барои фа�мотар
кардани на�ли худ Павлус аз А�ди Fадим бисёр 'ой�оро и�тибос овард. � мавъизаи худро бо
муро'иат ба шунавандагон ба охир расонд. 

● Дар ояти 26�ум �аввор" Павлус ба он�о ба таври
махсус муро6иат намуда, он�оро ч" номид?

● Ба савол�о 6авоб гардон, ва баъд �ар 6авобро дар муаммо ёфта, дар гирдаш хат
каш. Калима�о дар самт�ои гуногуни муаммо пин�он карда шудаанд. (Тирча�ои
ишорат" барои супориши навбат" мебошанд).

1. Худо хал�и Исроилро аз кадом кишвар баровард? 

2. Чанд сол он�о дар биёбон буданд?

3. Чанд хал� дар замини Канъон нобуд карда шуданд?

4.  Пай/амбаре ки довари охирин буд, ч& ном дошт?

5. Подшо�и якуми Исроил к& буд?

6. Подшо�и дуюми Исроил к& буд?

7. К& таъмиди тавбаро мавъиза мекард?

8. Номи �окими рум&, ки аз р-и хо�иши сокинони
Ерусалим Исоро ба марг ма�кум кард, ч& буд?

/1

/8

/1
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НАТИAА: 

● Ба самти тирча�ои ишораткунанда �аракат карда, �ама �арф�ои бо$имондаи
муамморо навишта гир, ва мавз7и марказии мавъизаи Павлус �осил мешавад.

Павлус ба шунавандагонаш хотиррасон
кард, ки Я�ёи Таъмидди�анда дар бораи
Худованд Исо ма�з ч& мегуфт.

● J ч" гуфт?

● Аз р7и суханони Павлус, ки�о к" будани Исоро нашинохтанд? (Ба ояти 27 нигар).

Одамон чунон шав�манд шуда буданд, ки аз Павлус хо�иш намуданд, ки боз мавъиза кунад.
Баъзе�о, пас аз он ки аз куништ баромаданд, гуфтуг-ро дар бораи чиз�ои шунидаашон давом
медоданд. (Оят�ои 42 ва 43).

● Павлус ва Барнаббо он�оро ба ч"
тар;иб (водор) менамуданд? (Ояти 43)

Баъди як �афта дар куништ бисёр
одамон 'амъ шуда, мавъизаи Павлусро
бесаброна интизор буданд.

● *ангоме я�удиён одамонеро ки Хушхабарро шунидан мехостанд, диданд, 
он�оро ч" гуна �иссиёт фаро гирифт ва он�о ч" кор карданд?

● Я�удиён бо ма$сади аз Павлус ва Барнаббо халос шудан ч" карданд?

Нати'аи аз Антиёхия баромадани хушхабаррасонон он буд, ки Хушхабар дар
�ама 'о па�н мешуд. 

● Аъмол 13: 49�ро навишта гир.

Шогирдон (масе�иёни нав) дар боварияшон устувор мемонданд.

● Мувофи$и ояти 52, шогирдон чиро аз сар гузаронданд?

Дар Антиёхия баъзе касон ба Хушхабар оиди Масе� бовар карданд ва на'от ёфтанд; дигарон,
ки онро �абул накарданд, шояд дигар �е' го� чунин имконият надоштанд. Хуб фикр кун, ки
ба даъвати Худо ч& гуна 'авоб меди�&. (Ояти тиллоиро хон ва аз ёд кун)

/2
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/1
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/1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му$аддас A9

*ИКОЯИ 4�УМ: *аввор" Павлус
Мушкилоти � Ояти тилло":

Мар%ус 16: 20

Аъмол 

14: 1�28�ро хон

Хониши иловаг�: •  1 ��ринтиён 1: 17�18

Сафари якуми хушхабаррасонии Павлус ва Барнаббо давом ёфт ва он�о ба се ша�ри зерин
рафтанд: И�уния, Лустра ва Дарба.

● Ба савол�о 6авоб де�.

Павлус ва Барнаббо дар кадом ша�р ба куништи я�удиён
даромаданд, то ки Хушхабарро мавъиза кунанд?                       

Дар кадом ша�р он�о муддати дароз монданд? 

Дар кадом ша�р аз барои Хушхабар байни хал�
'удо& ба миён омад?

Павлус ва Барнаббо ба кадом
ша�р�ои Лекония гурехтанд?

Шахси ланг дар кадом ша�р зиндаг& мекард?

Дар кадом ша�р Павлус ва Барнабборо худоён номиданд?

Аз кадом ша�р он�о ба Лустра баргаштанд?

Пофус

Саломис

Аттолия

Пирҷа
ПАМФИЛИЯ

Лустра

Дарба

Иқуния

Антиёхияи
Писидия
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Кори хушхабаррасонон Павлус ва Барнаббо дар И�уния осон набуд. (Оят�о 1T6). 

● Одамони ша�р ба ду гур7� та$сим шуданд. 
Навис, ки киро кадом гур7� дастгир" мекард.

● Яке аз ин гур7��о душмании худро ба Павлус ва Барнаббо

ч" тавр зо�ир намуд?

Дар Лустра шифоёбии шахси ланг ба хал�и бутпараст таассуроти калон гузошт.

● Он�о ч" гуфта, фарёд
мезаданд?

● Он�о Павлус ва Барнабборо ч" номиданд?

● Он�о "худоён"�ро ч" тавр иззату э�тиром кардан" шуданд?

Павлус ва Барнаббо намехостанд аз хатои он�о истифода бурда, ситоишашонро �абул
намоянд. Аз �амин сабаб он�о аз иззату э�тиром даст кашиданд. Худо лангро шифо
дод, ва тамоми ситоиш бояд тан�о ба � тааллу� дошта бошад! 

● Он чиро, ки Павлус ба одамон гуфт (оят�ои 15 то 17)
6амъбаст карда, бо СУХАНОНИ ХУД баён кун.

Павлус ва Барнаббо муддате дар Дарба монданд, баъд бо �амон ро�и омадаашон
баргаштанд. Он�о дар �ар ша�р масе�иёнро даъват менамуданд, ки ба Худованд Исо
вафодор монанд, �атто агар ин ба он�о азоб�о ва мушкилот оварад �ам.

● Ояти тиллоиро навишта гир.

Ба дигарон расондани Хушхабар – вазифаи �ар як масе�" аст. Э�тимол,
боре Худованд туро �ам ба ме�нати хушхабаррасон" даъват мекунад
ва ту Хушхабарро ба кишвар�ои дигар мерасон".

21
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

НАТИAА: 
Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

/1

/1

/2

/2

/2

/2

/2



Истефанус, Филиппус, Шоул 

Павлус 2 



Масеҳиёни аввалин бисёр корҳои нек мекарданд. Истефанус яке аз онҳо
буд. Ӯ Худованд Исоро дӯст медошт ва ба камбағалон ёрӣ медод. 

Истефанус дар бораи Исо
бисёр мавъиза мекард.
Баъзе одамон ба суханони
ӯ бовар намекарданд. Аз
ҳамин сабаб дар ҳаққи ӯ
гапҳои дурӯғро мегуфтанд.
Боре онҳо чунон хашмгин
шуданд, ки Истефанусро
аз шаҳр бароварданд ва бо
сангҳо задан гирифтанд.

Истефанус наметарсид.
Худо ба ӯ Осмонро нишон
дод, ва ӯ Исоро дид! 

Истефанус дар осмон Киро дид?

Х __ __ __ __ __ __ __     И __ __ ро.

Истефанус пеш аз мурданаш аз Худованд Исо хоҳиш кард, ки ин одамони
бераҳмро бахшад. 

Истефанус Худованд Исоро хеле дӯст медошт, чунки Исо барои ӯ дар салиб
мурда буд. 

Суханонро аз 1 Юҳанно 4:19 ранг кун.

Мо ӮӮро дӯст медорем, чунки аввал

Ӯ моро дӯст дошт. /10

�икояи 1�ум: Истефанус барои имонаш ба Исо мемирад
Ин �икоя дар бораи му�аббати бузурги Истефанус ба Худованд Исо аст. Аъмол 6: 8�15 ва

7: 54�60�ро хон

Расми тахтро каш ва баъд тамоми расмро
ранг кун.

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А10



Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A10

/10

�икояи 2�юм: Филиппус Хушхабарро мерасонад
Ин �икоя оиди он аст, ки ч� тавр шахси афри�о� ба Худованд Исо бовар кард. Аъмол 

8: 26�40�ро хон

Боре Фариштаи Худо ба
хушхабаррасон Филиппус фармуд,
ки ба роҳи биёбонӣ равад.
Филиппус дарҳол итоат намуд. Дар
он ҷо ӯ бо як шахси  муҳим вохӯрд,
ки ба ватанаш Африқо бармегашт. 

Филиппус шунид, ки ин шахс
чизеро аз Китоби Муқаддас хонда
истодааст.  Филиппус фаҳмид, ки
ин шахс намефаҳмад, ки дар бораи
Кӣ хонда истодааст. Бинобар ин
Филиппус ба аробаи ӯ савор шуда,
ба ӯ фаҳмонд, ки дар он ҷо дар
бораи Худованд Исо навишта
шудааст. 

Ба зудӣ ин шахс фаҳмид, ки бояд ба Худованд Исо бовар кунад. Ӯ ҳамин тавр ҳам
кард, ва гуноҳҳои ӯро Худо бахшид. Акнун ӯ хурсандона ба ватанаш бармегашт!

Калимаҳои Китоби Муқаддас ва расмро ранг кун.

Филиппус ба ӯ 

Хушхабарро дар
бораи Исо нақл кард.

Вақте ки Филиппус Хушхабарро ба он шахс нақл кард, бо ӯ чӣ рӯй дод?

Ӯ ба Худованд И __ __   бовар кард , ва

г __ __ __ ҳ __ __и   ӯро Худо бахшид.



Шоул Исоро бад медид! Вай бовар намекард, ки Исо Писари Худо аст. Аз
ҳамин сабаб ӯ касонеро, ки Исоро дӯст медоштанд, таъқиб мекард. Боре вай ба
шаҳри Димишқ мерафт, то ки масеҳиёнро дастгир карда, ба Ерусалим барои
доварӣ оварад.

Ҳангоме ки Шоул ва дӯстонаш
дар роҳ буданд, ногоҳ аз осмон
нури дурахшоне пайдо шуд.
Шоул ба замин афтид! 

Баъд воқеаи ғайриодӣ рӯй дод.
Худованд Исо аз худи осмон бо
Шоул гап зад! Акнун Шоул
фаҳмид, ки Исо Писари Худо аст,
вай бошад бар зидди Исо ва
пайравони Ӯ бисёр бадиҳо карда
буд. 

Ин дар ҳаёти Шоул рӯзи
муҳимтарин буд, зеро ӯ ба
Худованд Исо бовар кард ва ба Ӯ
итоаткор шуд.

Дар рӯ ба рӯи ҷумлаи дуруст аломати (V) гузор.

Шоул Исоро бад медид.

Шоул ба касоне ки Исоро дӯст медоштанд, ёрӣ медод.

Исо бо Шоул гап зад. 

Худованд Исо ба Шоул фармуд, ки ба Димишқ равад. Дӯстонаш ба ӯ барои роҳ
рафтан ёрӣ доданд, чунки нури дурахшон ӯро нобино карда буд. 

Ҳар яки мо корҳои бад кардааст. Ва танҳо Худованд Исо бахшида метавонад.
Фақат Ӯ метавонад ба мо қувват диҳад, ки дуруст зиндагӣ кунем. Исо ба мо
ёрӣ медиҳад, ки рафтори хуб намоем, агар мо ҳам мисли Шоул ба Ӯ
бовар кунем ва итоат намоем.

Дарси Китоби Му�аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A10
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�икоЯИ 3�юм: Шоул ва нури дурахшон
Ин �икоя дар бораи �увваи Худост, ки �аётро дигаргун карда метавонад. Аъмол 9: 1�9�ро

хон

Расмро ранг кун



Шоул се рӯз дар Димишқ буд.

Худованд шогирди Худ Ҳанониёро
назди вай фиристод. Ҳанониё аз
рафтан ба назди Шоул метарсид. 

Ӯ медонист, ки пештар Шоул бо
касоне ки Исоро дӯст медоштанд,
чӣ хел рафтор менамуд. 

Аммо Шоул дигаргун шуд! Акнун
ӯ низ Исоро дӯст медошт. Ҳанониё
бар ӯ даст гузошт, ва Худо биноии
Шоулро бозгардонд. Ҳанониё
фаҳмонд, ки Худо барои Шоул кори
махсус дорад - ба касоне ки пештар
ҳеҷ гоҳ дар бораи Худованд Исо
нашунидаанд, дар бораи Ӯ нақл
кардан.

Кӣ ба назди Шоул омад?

Ҳ __ __ __ __ __ __  

Муддате гузашт, ва Шоул бо дигар шогирдони Худованд Исо вохӯрд.
Онҳо хеле ҳайрон шуданд, ки Шоул то ин дараҷа дигаргун шудааст.
Шоул дар бораи Худованд Исо нақл намуданро сар кард.

Калимаҳоро ранг кун. Шоул ба одамон дар ин бора гап мезад:

ИИсо Писари
Худост. /10

�икояи 4�ум: �аёти нави Шоул
Ин �икоя оиди он аст, ки ч� тавр Шоул барои Худо фоидаовар шуд. Аъмол 

9: 10�23�ро хон

Чашмони кушодаи Шоулро каш ва
баъд тамоми расмро ранг кун.

сатҳи
 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:



Пас аз он ки Худованд Исо ба Осмон рафт, бисёр одамон ба Ӯ боварӣ
карданд. Одамоне ки Худованд Исоро дӯст медоштанд, аъзоёни Калисои
Худо дар Ерусалим шуданд. Истефанус яке аз аъзоёни ин калисо буд. Ӯ
шахси хуб буд ва ба одамон ёрӣ расонда, ба Худованд Исо хизмат мекард. Ӯ
пур аз Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) буд ва бисёр вақт дар бораи Исо мавъиза
мекард.

● Навис, ки Истефанус чӣ мекард.

Ӯ Ба Худованд Исо x__ __ __ __ __     м__ __ __ __ __.

Ӯ ба одамон   ё__ __    м __ __ __ __ __ __ __.

Ӯ дар бораи Исо  м__ __ __ __ __ __    м__ __ __ __ __.

Дар бораи Исо мавъиза кардани Истефанус ба баъзе яҳудиён маъқул набуд.
Онҳо ӯро ба доварӣ оварда, бар зидди ӯ шаҳодати бардурӯғ медоданд ва
айбдор мекарданд. Барои Истефанус ин бисёр душвор буд, аммо ӯ
наметарсид. Ӯ ба айбдоркунӣ ва таҳдидҳои одамон аҳамият намедод, чунки
Худованд Исо бо ӯ буд. Яҳудиёни ба хашм омада чеҳраи оромонаву осудаи
Истефанусро медиданд. Китоби Муқаддас мегӯяд, ки чеҳраи ӯ мисли
чеҳраи фаришта буд!

Вақте ки ба Истефанус сухан доданд, ӯ ба ҳамаи онҳое ки ба доварӣ омада
буданд фаҳмонд, ки Исо Наҷотдиҳанда аст. Баъд ӯ ба онҳо хотиррасон кард,
ки онҳо Исоро куштанд, ва ин суханонаш онҳоро хеле хашмгин намуданд.
Истефанус ба боло нигариста, осмонро кушода дид ва гуфт: "Ман Исоро
мебинам, ки дар тарафи дасти рости Худо истодааст!" Аммо онҳо бештар ба
хашм меомаданд, фарёд мезаданд ва гӯшҳояшонро маҳкам мекарданд.

�ИКОЯИ 1�УМ: Истефанусус барои
боварияш ба Исо мемирад Ояти тилло�:

1 Ю�анно 4:19

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол
6: 8�15 ва

7: 54�60�ро хон

/6
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А10



�АМАГ�:

● Дар назди ҷавоби дуруст аломати (V) ва ҷавоби нодуруст аломати (X) гузор.

Яҳудиён барои он аз Истефанус хашмгин шуданд, ки:

ӯ Худованд Исоро дар осмон дид.

ӯ ба онҳо гуфт, ки онҳо Исоро куштанд. 

ӯ пули онҳоро дуздид.

Акнун онҳо Истефанусро куштан
мехостанд. Онҳо ба ӯ ҳуҷум карда, ӯро
дастгир карданд, ва берун аз шаҳр
бароварда, сангсор намуданд.

Дар он замонҳо ин яке аз намудҳои ҷазо
буд, ки шариат пешбинӣ карда буд. Чунин
ҷазоро нисбати касоне истифода
мебурданд, ки фармудаҳои аҳамиятноки
Худоро рӯйрост вайрон мекарданд, ё
нисбат ба Худо бадгӯӣ мекарданд.

Аммо Истефанус шариати Худоро вайрон
накарда буд. Ӯ Худоро дӯст медошт ва
эҳтиром менамуд. Ӯ одамонро низ дӯст
медошт, маҳз аз ҳамин сабаб ӯ ба онҳо
ҳақиқатро дар бораи Худо мефаҳмонд. Ва
акнун ин одамони бад бо нафрат ба ӯ санг
мезаданд. Пеш аз марг Истефанус аз Исои
Масеҳ хоҳиш кард, ки ин одамони
бераҳмро бахшад.

Истефанус ба Худо вафодор буд, чунки намунаи вафодории
Худованд Исоро дошт, ки Ӯ ҳаёти худро барои ҳар яки мо дод.

● Ба саволҳо ҷавоб деҳ ва кроссвордро пур кун.

1. Истефанус тайёр буд барои кӣ бимирад?  __ __ __     

2. Истефанус ба куҷо нигарист?  __ __ __ __ __

3. Исо дар тарафи рости кӣ истода буд?  __ __ __ __

4. Одамони бад Истефанусро бо чӣ

зада куштанд?  __ __ __ __

5. Ояти тиллоӣ дар Номаи 1-уми 

__ __ __ __ __ __ , 4: 19 навишта шудааст.

● Номи Истефанусро дар кроссворд ранг кун.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му%аддас A10

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Филиппус ва хо)асарои *абаш�
Ояти тилло�:

Аъмол 8: 35

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол 
8: 26�40�ро хон

Филиппус низ ба Худованд Исо боварӣ дошт ва дар бораи Ӯ нақл карданро дӯст
медошт. Одатан ӯ Хушхабарро дар шаҳрҳо ва деҳаҳо - ҷойҳое ки одамон бисёранд,
паҳн мекард. Аммо боре Фаришта ба ӯ гуфт, ки назди як роҳе равад, ки бо он одамон
хеле кам сафар мекарданд.

● Дар поён ҳамон расмро ранг кун, ки ба куҷо фиристода шудани Филиппусро
нишон медиҳад.

Дар он ҷо ӯ аробаеро дид, ки наздик меомад. Дар ароба хазинадори маликаи Ҳабаш
буд. Ӯ ба Ерусалим барои дар Маъбад (Ибодатгоҳ) парастиш кардан омада буд, ва
ҳоло ба ватанаш бармегашт. Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) ба Филиппус гуфт, ки ба ароба
наздик ояд. Ӯ ба ароба наздик шуда, шунид, ки ин шахс яке аз қисмҳои Китоби
Муқаддасро мехонд!

● Ҷумлаҳои нодурустро хат зан.

Ин шахс харсавор мерафт.

Ӯ дар Ҳабаш зиндагӣ мекард.

Ӯ посбони маликаи Ҳабаш буд.

Ӯ яке аз қисмҳои Китоби Муқаддасро мехонд.

Ӯ ба хона мерафт.

“Оё он чиро, ки мехонӣ, мефаҳмӣ?” - пурсид аз ӯ Филиппус.  

“Чӣ гуна фаҳмида метавонам, агар касе набошад, ки ба ман фаҳмонад?” - ҷавоб дод ӯ. 

Шахси ҳабашӣ аз Филиппус хоҳиш кард, ки ба назди ӯ ба ароба савор шавад. Дар он
ҷои Китоби Муқаддас, ки ӯ мехонд, дар бораи марги як Шахси махсус гуфта мешуд.
Ин барои шахси ҳабашӣ нофаҳмо буд! Он гоҳ Филиппус фаҳмонд, ки ин Шахс –
Худованд Исо аст, ки роҳ дод, то Ӯро барои гуноҳҳои мо дар салиб мехкӯб карда
кушанд.

/5
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�АМАГ� 

● Ҳамаи ҳарфҳоро, ғайр аз в, н, ю, ранг кун, ва мефаҳмӣ, ки Филиппус ба ин
шахс дар бораи чӣ гап зад.

ВНХУШХАБАРЮНВНДАРНВЮ

НВБОРАИВНЮВИСОНВ
Ҳабашӣ зуд фаҳмид, ки ӯ ба он
эҳтиёҷ дорад, ки Худо ӯро бахшад.
Филиппус фаҳмонд, ки барои ин аз
Худованд Исо хоҳиш кардан даркор
аст, ки Наҷотдиҳандаи ӯ шавад.
Ҳабашӣ ҳамон замон Худованд
Исоро ба дили худ даъват намуд!

Дар давоми роҳ ҳабашӣ гуфт:
“Нигоҳ кун, инак об. Ба таъмид
гирифтанам чӣ чиз монеъ
мешавад?”

Онҳо аробаро нигоҳ доштанд, ва
Филиппус бо ҳабашӣ ба об
даромаданд. Филиппус ӯро ғӯтаи
таъмид дод. Ин нишон медод, ки ӯ
шогирди Худованд Исо шудааст, ва
акнун чунон ки Худо мехоҳад,
зиндагӣ мекунад.

Пас аз ин Рӯҳулқудс Филиппусро ба ҷои дигар бурд, то мавъиза кунад. Ҳабашӣ бошад
хурсандона сафари худро давом дод. Ӯ хеле хушбахт буд ва мехост ба одамони
кишвари худ дар бораи Худованд Исо нақл намояд.

● Дар назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 6-ро гузошта, онҳоро бо тартиби 
дуруст ҷо ба ҷо кун. Рақами 1 аллакай гузошта шудааст.

___ Онҳо ҳар ду ба об даромаданд.

___ Филиппус ӯро тарк намуд.

___ Шахси ҳабашӣ ба Исо бовар кард.

___ Филиппус ӯро ғӯтаи таъмид дод.

___ Шахси ҳабашӣ ҳамчун шахси хушбахт ба ватанаш равона шуд.

___ Шахси ҳабашӣ обро дид.

Ту бояд аз он миннатдор бошӣ, ки имконияти хондани Китоби Муқаддас – Сухани
Худоро дорӣ. Онро омӯз, ва Худо ҳаёти туро низ бо хурсандӣ пур мекунад, чунон ки
ҳаёти ин шахси ҳабаширо пур аз шодӣ кард.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му%аддас A10

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Вох+рии Исо бо Шоул
Ояти тилло�:
2 !"ринтиён 

5 : 17

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол 
9: 1�9�ро хон 

Шоул Исоро бад медид! Ӯ ба он чи Исо таълим  медод,
бовар намекард ва низ бовар намекард, ки Ӯ Писари
Худост. Шоул таъқиб намудани пайравони Исоро
дуруст меҳисобид.

● Дарси 1-умро бори дигар дида баро.
Шахсе ки сангсор карда шуд, чӣ ном дошт?

И __ __ __ __ __ __ __ __ .

Ҳангоми сангсор карда шудани Истефанус Шоул дар ҳамон ҷо буд. Ӯ ин амалро
дуруст меҳисобид. Ӯ одамонеро, ки ба Исо боварӣ доштанд ҷустуҷӯ карда, дастгир
менамуд ва ба зиндон мепартофт. Шоул шунида буд, ки баъзеи онҳо дар як шаҳри
дурдаст зиндагӣ мекунанд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи шаҳреро, ки
Шоул ба он ҷо рафтанӣ буд, мефаҳмӣ.

Шоул бо ҳамроҳонаш қариб ба шаҳр омада буданд, ки ногоҳ аз осмон нури
равшанеро диданд. Шоул ба замин афтод. “Шоул, Шоул, чаро ту Маро таъқиб
мекунӣ?” – шунида шуд овозе. 

“Ту кистӣ, Худовандо?” – тарсида ҷавоб дод Шоул. 

“Ман Исо ҳастам, ки ту таъқиб мекунӣ”, – ҷавоб дод
овоз.

Шоул акнун фаҳмид, ки Исо – Писари Худост, Ӯ
зинда аст ва дар Осмон мебошад. Ӯ фаҳмид, ки оид ба
Исо фикри хато дошт! Акнун вай бояд бисёр чизҳоро
дар ҳаёти худ дигар мекард! Шоул намедонист, ки
акнун чӣ кунад. Он гоҳ Худованд Исо ба Шоул гуфт,
ки ба шаҳр равад, ва дар он ҷо ба вай мегӯянд, ки чӣ
бояд бикунад. Аммо ҳангоме ки Шоул бархест,
маълум шуд, ки ӯ нобино шудааст. Ҳамсафарони ӯ
барои ба шаҳр расидани ӯ ёрӣ расонданд!
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● Ҷавобҳоро дар ҷумлаҳо ва кроссворд навис.

1. Шоул  ............  равшанеро дид.

2. Шоул намедид, чунки ................. шуда буд.

3. Шоул имондоронро ба ..............  мепартофт.

4. Ҳангоме ки Шоул нобино шуд, ҳамсафаронаш 

ӯро аз дасташ гирифта, ба ............ бурданд.

Пас аз он ки Худованд Исо бо Шоул вохӯрд,
барои Шоул ҳаёти нав сар шуд.

● Ин чор калимаи қайдшударо дар ҷойҳои холии ояти тиллоӣ
дуруст навис.

Масеҳ          қадима          навест        нав

“Пас, касе ки дар ...................  аст, махлуқи (офаридаи)  ...................;

чизҳои ................. гузаштааст, ва инак,  ҳама чиз ........... шудааст”.

Аз ҳамин лаҳза ҳаёти Шоул дигаргун шуд.

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис, ва мефаҳмӣ, ки акнун

дар ҳаёти Шоул кадом чизҳо набуданд, ва “чизҳои ҚАДИМА гузаштааст”

чӣ маъно дорад.

И __ __ __ __   бад дидан.

Ба   м __ __ __ҳ__ __ н   муносибати бад кардан.

Бовар накардан ба он, ки 

Исо   П __ __ __ __ __    Х __ __ __   аст.

Ҳар як шахс рафтори бад кардааст ва гуноҳкор аст. Танҳо
Худованд Исо метавонад гуноҳҳоро бахшад ва аз онҳо озод
намояд. Танҳо Ӯ метавонад ба мо қувват диҳад, ки бо ҳаёти
нав зиндагӣ кунем.

Агар ту ҳам мисли Шоул ба Ӯ бовар кунӣ ва ба Ӯ итоаткор
бошӣ, Ӯ ба ту ёрӣ медиҳад, ки ҳар рӯз дуруст рафтор намоӣ. 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМA10

�ИКОЯИ 4�УМ: �аёти нави Шоул
Ояти тилло�:

Аъмол 9:20

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол 
9:10�23�ро хон

Дар рӯъё Худо ба Ҳанониё гуфт, ки назди Шоул равад.
Ҳанониё дар бораи Шоул бисёр суханони бад шунида буд, ва
фаҳмида буд, ки ӯ ба онҳое ки Исоро дӯст медоштанд,
муносибати хеле бад  мекард. Аз ҳамин сабаб Ҳанониё дар
аввал назди вай рафтан намехост. Аммо Худованд фаҳмонд, ки
ҳаёти Шоул дигаргун шудааст.

Ҳанониё ба Худованд гӯш дод ва Шоулро, ки се рӯз боз ҳеҷ
чизро намедид, ёфт!

Ҳанониё ба ӯ даст гузошта, гуфт: “Бародар Шоул, Худованд
маро фиристод, то ту бино шавӣ ва аз Рӯҳулқудс пур гардӣ".

Ҳанониё Шоулро “бародар” номид, чунки онҳо ба як оила тааллуқ доштанд – оилаи
Худо! Ногоҳ Шоул боз медидагӣ шуд.

Ӯ ғӯтаи таъмид гирифт ва хӯрок хӯрд.
Баъд Ҳанониё ба ӯ нақшаеро, ки Худо
барои ӯ дошт, фаҳмонд. Дере
нагузашта Шоул ду шогирди дигари
Худованд Исоро, ки дар Димишқ
зиндагӣ мекарданд, ёфт. Онҳо ҳайрон
шуда буданд, ки Шоул дӯсти онҳо
шудааст ва акнун душмани онҳо нест.
Акнун Шоул ба касоне ки ҳеҷ гоҳ дар
бораи Худованд Исо нашунида
буданд, дар бораи Ӯ мавъиза мекард.

● Хат кашида аввал ва охири ҷумлаҳоро пайваст намо.

Худованд барои         ҳаёти Шоул нақшаи махсус дошт.

Худованд ба Ҳанониё          медидагӣ шуд.

Шоул боз                   гуфт, ки назди Шоул равад.

● Калимаҳоро ранг кун. Акнун Шоул одамонро насиҳат карда мегуфт, ки

Исо Писари Худо аст.
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Ҳангоме ки Шоул дар бораи Худованд Исо мавъиза мекард, гуфтаҳои ӯ ба
баъзе яҳудиён маъқул нашуданд. Онҳо қарор доданд, ки Шоулро кушанд.
Аммо дӯстони Шоул ба ӯ ёрӣ доданд, то аз шаҳр гурезад. Онҳо шабона
ӯро дар сабаде гузошта, аз девори шаҳр фароварданд.

●    Расмро пурра кун, то аён бошад, ки Шоул аз шаҳр чӣ тавр гурехт.

Ҳаёти Шоул акнун тамоман дигаргун шуд.

● Он чизи НАВРО, ки акнун ба ҳаёти ӯ омада буд ва нишон медод,
ки ӯ Худованд Исоро дӯст медорад, навишта пурра кун.

Акнун ӯ ба   о __ __ __ __   Худо тааллуқ дошт.

Ӯ аз  Р__ __ __ __ __ __ __ __   пур шуд.

Ӯ   д __ __ __ __ __ __   нав пайдо намуд.

Ӯ дар бораи Исо   м __ __ ъ __ __ __    м __ __ __ __ __.

/2
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�ИКОЯИ 1�УМ: �аёти Павлус
Азоб�о барои имон ба Худованд Ояти тилло�:

1 Петрус 4: 15�16

Аъмол 
14: 1�21�ро хон

Корҳои нодуруст одатан сабаби натиҷаҳои
бад мешаванд. Аммо гоҳо чунин мешавад,
ки шахс барои кори нек азоб мекашад. 

Павлус ва дӯсти ӯ Барнаббо супориши
Худоро ба ҷо оварда, Хушхабарро оиди
Худованд Исо мавъиза менамуданд. Барои
ин бисёр вақт онҳоро азобҳо интизор
буданд. Аммо шогирдон ба душвориҳо
тайёр буданд, зеро медонистанд, ки ба Худо
итоат намуда, дуруст амал менамоянд.

● Ояти тиллоиро навишта гир.

● Онҳо ба Иқуния омада, ба кадом бино даромаданд?

Бисёр яҳудиён ва ғайрияҳудиён аз мавъизаи Павлус ва Барнаббо имон
оварданд. Дигарон ба Исо бовар намекарданд ва ба онҳо нохушиҳо ба
вуҷуд меоварданд.

● Ҳангоме ки ин рӯй дод, Павлус ва Барнаббо чӣ карданд?

Дар рӯ ба рӯи баёнот ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Онҳо чангро аз пойҳои худ афшонда, рафтанд.         _____
Онҳо муддати зиёд дар бораи Исо нақл мекарданд.   _____
Онҳо муъҷизаҳо ва аломатҳо нишон медоданд.         _____
Онҳо дар Иқуния муддати кӯтоҳ буданд.                   _____
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А10



● Одамон дар Иқуния ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд. Дар парчамҳо навис, ки
ҳар яке аз тарафҳо киро дастгирӣ менамуд.

Ҳангоме Павлус ва Барнаббо фаҳмиданд, ки онҳоро сангсор
карданӣ ҳастанд, сафари худро давом доданд.

● Дар расми санг номи ду шаҳри Леконияро, ки
онҳо ба он ҷо рафтанд, навис.

● Барои пур кардани кроссворд Аъмол 14: 8-13-ро 
истифода бар.

1. Марди ланг барои шифо ёфтан  ...........  дошт.

2. Номи шаҳре ки марди ланг дар он ҷо мезист.

3. Одамон гумон доштанд, ки Павлус ва 
Барнаббо .................... ҳастанд.

● Ҳарфҳои чоркунҷаҳои қайдшудаи кроссвордро
навишта гир, ва номи Шахсиятеро мефаҳмӣ, ки
Павлус ва Барнаббо дар борааш мавъиза мекарданд.

Мардуми Лустра боварӣ доштанд, ки Павлус ва Барнаббо худоён мебошанд, ва
хостанд ба онҳо қурбониҳо кунанд. Павлус ба онҳо гуфт, ки ӯ ва Барнаббо
одамони одӣ мебошанд.

● Павлус одамонро ба парастиш кардани кӣ даъват намуд? Ба ояти 15 нигар.

Ва боз яҳудиёни беимон аз шаҳрҳои ҳамсоя мардуми Лустраро бар зидди Павлус
шӯрониданд. 

● Онҳо бо Павлус чӣ карданд?

Агар ту масеҳӣ бошӣ, ҳангоме ки дигарон ба ту муносибати бад мекунанд, ғамгин
нашав. Павлус ба онҳое ки барои имонашон ба Худованд Исо азоб мекашанд, намунаи
хубе нишон додааст. Бо вуҷуди муносибати бераҳмонае ки ба ӯ карданд, Павлус ба
шаҳр баргашт ва дар рӯзи дигар сафарашро давом дод. 

Агар дӯстонат аз сабаби имондор буданат туро масхара кунанд, ба ёд овар, ки Худованд
Исо - Дӯсти ту чӣ гуна азобҳо кашида буд. Ӯ шод мешавад, ҳангоме ки ту ба дигарон
дар бораи Ӯ нақл мекунӣ, ва Ӯ ба ту қувват медиҳад.

�АМАГ�:
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Дидорбинии дӯстон ё хешовандоне ки кайҳо надидаед, хеле
хурсандибахш аст, хусусан агар онҳо ягон чизи шавқоварро
нақл мекарда бошанд ё нишон медода бошанд. Дар ин дарс
Павлус бо ҷавоне вомехӯрад, ки яке аз дӯстони беҳтарини ӯ
шуд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи ӯро мефаҳмӣ.

Эҳтимол, ӯ ба Худованд Исо он вақт бовар карда буд, ки Павлус бори аввал ба
шаҳри онҳо омада буд.

● Номи ин шаҳрро рамзкушоӣ намо.

УЛАТСР

● Ояти тиллоиро навис, то фаҳмӣ, ки Тимотиюс аз кӯдакӣ чиро медонист.

Ҳам модар, ҳам бибии ӯ шахсони имондор буданд. Мо медонем, ки ин имонро
онҳо ба Тимотиюс низ расонда буданд. 

● Онҳо чӣ ном доштанд? (2 Тимотиюс, боби 1-ро хон)

Дар бораи Худованд Исо ҳанӯз дар давраи ҷавонӣ фаҳмидан хеле хуб аст. Агар аз
кӯдакӣ дар бораи Худо шунидан ва Китоби Муқаддасро хондан бароят дастрас
бошад, корат омад кардааст. Аммо аз ҳама муҳим - кардани он корест, ки
Тимотиюс кард: аз Исо хоҳиш намудан, то ки Наҷотдиҳандаи ту шавад.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМ  Дарси Китоби  Му!аддас A10

�ИКОЯИ 2�ЮМ: �аёти Павлус
Д�ст� бо Тимотиюс Ояти тило�:

2 Тимотиюс 3: 15

Аъмол 16: 1�3 ва
2 Тимотиюс 
1: 1�5�ро хон
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● Матнҳоро аз Китоби Муқаддас истифода бурда, кроссвордро пур кун.

1. Павлус Худоро барои Тимотиюс  ______________ мекард. 
(2 Тимотиюс 1:3)

2. Павлус Тимотиюсро дар _____ шабу рӯз ба ёд меовард. 
(2 Тимотиюс 1:3)

3. Павлус Тимотиюсро “____________  маҳбубам” меномад. 
(2 Тимотиюс 1:1-5)

4. Он дар Тимотиюс, бибияш ва модараш буд. ________
(2 Тимотиюс 1:1-5)

5. Модари Тимотиюс _    _____________ буд. (Аъмол, боби 16)

6. Падари Тимотиюс _____________  буд. (Аъмол, боби 16)

Ҳангоме ки Павлус ба шаҳри Тимотиюс омад, имондорони он ҷой Тимотиюсро
ҳамчун масеҳии хуб таъриф намуданд. Онҳо дар бораи ӯ бисёр суханони хуб
мегуфтанд, ва Павлус хост Тимотиюсро бо худ ба сафар барад.

● Ин имондорон аз кадом шаҳрҳо буданд?  Ҷавоби дурустро ишора кун.

Иқуния ва Дарба Дарба ва Лустра Лустра ва Иқуния

● Номҳои шаҳрҳоро дар

харита пурра кун.

●   Ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Падари Тимотиюс яҳудӣ буд. ______

Тимотиюс дар Ерусалим зиндагӣ мекард.    ______

Павлус Тимотиюсро фарзандам меномид.    ______

Муошират бо Павлус ба Тимотиюс ёрӣ медод, ки ҳамчун масеҳӣ инкишоф ёбад. Ӯ
торафт бештар дар бораи Исо маълумот пайдо менамуд, ва низ ба Худо умед бастанро
ёд мегирифт. 

Оё ту чун масеҳӣ инкишоф ёфтан мехоҳӣ? Дӯстӣ бо масеҳиёни хуб ба ту ёрӣ медиҳад,
ки Худоро беҳтар шиносӣ ва мувофиқи хости Ӯ зиндагӣ кунӣ.

�АМАГ�: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му!аддас A10

�ИКОЯИ 3�ЮМ: �аёти Павлус
Павлус дар зиндон Ояти тилло�:

Аъмол 16: 31

Аъмол 
16: 16�34�ро хон

Хушхабар дар бораи Исо хеле зуд паҳн мешуд ва то шаҳри Филиппӣ, ки дар он ҷойҳо
шаҳри асосӣ буд, расид. Дар ин ҷо Павлус ва Сило бо канизаке вохӯрданд, ки
соҳибонаш ӯро ҳамчун пешгӯикунанда истифода мебурданд. Ин канизак чандин рӯз
аз паси онҳо рафта, фарёд мезад. 

● Навис, ки вай

чӣ гуфта

фарёд мезад.

● Павлус хашмгин

шуда, ба рӯҳи баде

ки дар канизак буд,

гуфт:

Ҳангоме ки Павлус чунин гуфт, рӯҳи бад дарҳол аз канизак берун шуд. Канизак
дигар наметавонист ояндаро пешгӯӣ кунад. 

● Рақамҳои 1, 2, 3, 4-ро истифода бурда, воқеаҳоро бо он тартибе ки онҳо рӯй
додаанд, ҷо ба ҷо гузор.

Павлус ва Силоро ба зиндон партофтанд.

Соҳибони канизак фаҳмиданд, ки дигар наметавонанд ба воситаи вай
пул ба даст оваранд.

Волиён (ҳокимон) фармуданд, ки Павлус ва Силоро калтаккорӣ кунанд.

Павлус ва Силоро ба майдон оварда, дар он айбдор карданд, ки
онҳо шаҳрро ба шӯр овардаанд.

● Ҳарфҳои партофташударо навис (о, у, и, а), ва
мефаҳмӣ, ки зиндонбон бо онҳо чӣ кард.

В__й __нҳ__р__ б__ з__нд__н__ д__х__лӣ

м__ҳб__с к__рд     в__     б__      п__йҳ__ш__н      

к__нд__     з__д.

● Сурати ақрабаки соатро кашида, нишон деҳ, ки
Павлус ва Сило дар кадом вақт дуо мегуфтанд.
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● Онҳо дар зиндон боз чӣ мекарданд? Ҷавоби дурустро ишора намо.

Онҳо мехобиданд. Онҳо якдигарро дилбардорӣ мекарданд. 

Онҳо аз дард менолиданд. Онҳо дуо гуфта, Худоро ҳамду сано
мехонданд.

● Баъд чӣ рӯй дод? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Тундбод Заминҷунбӣ Раъду барқ

Зиндонбон аз тарси ҷазо қариб худро мекушт, зеро гумон дошт, ки маҳбусон гурехтаанд.

● Калимаҳоро рамзкушоӣ намо, ва мефаҳмӣ, ки Павлус бо овози баланд 

ба ӯ чӣ гуфт?

●    Инро шунида, посбон чӣ кард? Ҷавобро бо СУХАНОНИ ХУД навис (ояти 29).

● Ҳарфҳоро пурра кун, ва мефаҳмӣ, ки зиндонбон чӣ савол дод.

● Ояти тиллоиро навис, то фаҳмӣ, ки Павлус ва Сило чӣ ҷавоб доданд.

Дар ин шаб зиндонбон ва аҳли оилааш ба Худованд Исо имон оварданд ва масеҳӣ шуданд. 

● Онҳо чӣ карданд, то нишон диҳанд, ки ҳаёташон дигаргун шудааст?

Ин шаб барои зиндонбон беандоза ҳайратовар буд! Ӯ ҳеҷ гоҳ фаромӯш
намекунад, ки чӣ тавр наҷот ёфт ва дар шаби заминҷунбӣ масеҳӣ шуд. 
Ҳар касе ки ба Худованд Исо имон дорад, масеҳӣ аст.

_ _   _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _
А  Б   Д У  Х    О Е С Б Е    Н  А С О Н  Р А,   З  О Е Р   

_ _,  _ _ _ _ _   _ _    _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _
И К    М А И � А   О М     А Р Д    Н И О �     С Т Е М � А

�АМАГ�: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му!аддас A10

�ИКОЯИ 4�УМ: �аёти Павлус
Ша�ри Атино Ояти тилло�:

Аъмол 17: 30

Аъмол 
17: 10�34�ро хон

Дар замони мо одамон зуд ва осон сафар
мекунанд. Ба сафари хизматӣ, ба истироҳат,
дидорбинии хешовандон ё дӯстон. 
Мо оиди он мехонем, ки Павлус ва дӯстони
ӯ ба дигар шаҳрҳои Аврупо мераванд, то ки
хабари хушро дар бораи Исо расонанд. Онҳо
аз Филиппӣ баромада, ба якчанд шаҳр
рафтанд, аз ҷумла ба Таслӯникӣ.

● Ояти 10-ро хон ва дар чаҳорчӯба ва дар харита 
навис, ки акнун онҳо ба кадом шаҳр омаданд.

● Дар китоби кушода навис, ки имондорони

ин шаҳр чӣ мекарданд, ҳангоме мавъизаи

Павлусро дар куништ шуниданд (ояти 11).

Ин барои ҳамаи мо намунаи хуб аст. 

Бисёр касон бовар карданд, аммо афсӯс, ки ба
Павлус лозим омад аз шаҳр равад, чунки яҳудиёни
душман аз Тасолуникӣ ба Бирия омада, мардумро бар зидди онҳо шӯрониданд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки Павлус баъд
ба куҷо рафт.

Павлус омадани Тимотиюс ва Силоро интизор буд, ва дар ин вақт шаҳрро
тамошо мекард.

● Павлус ин қадар бутҳои бисёрро дида, чиро ҳис кард?

● Калимаҳои партофташударо навис.

Павлус Инҷили Худованд Исоро дар худ нигоҳ дошта наметавонист. Бинобар ин

Хушхабарро дар куништҳо ба  ___________  ва  _______________   ва ба ҳамаи касоне

ки ба бозор меомаданд, расондан гирифт. Баъд якчанд  файласуфони _____________ ва

_________   ба ӯ саволҳо дода, бо ӯ баҳс карданд, зеро ӯ ба онҳо дар бораи

_________  ва   ________ башорат медод.
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Ин файласуфон Павлусро ба Арюпогус, ба кӯҳи доварон оварданд, ки он ҷо
масъалаҳои гуногун муҳокима карда мешуданд. Онҳо дар бораи ин таълимоти
нав бештар маълумот пайдо карданӣ буданд. Павлус дар аввали суханаш
қурбонгоҳеро зикр намуд, ки дар Атино дида буд.

● Дар қурбонгоҳ чӣ навишта шуда буд? (Ояти 23)

Павлус ба фаҳмондани он сар кард, ки Худо кист.

● Дар рӯ ба рӯи баёнот ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Худо тамоми олам ва ҳама чизи онро офаридааст.                   _____
Худо дар маъбадҳои (ибодатгоҳҳои) сохтаи одамон сокин аст. _____
Худо ба тилло, нуқта ё санг монанд аст.                                   _____
Худо рӯзе ҷаҳонро доварӣ мекунад.                                         _____

● Ояти тиллоиро навис.

●    Худо барои доварӣ кардани ҷаҳон киро интихоб кардааст?
Ояти 31-ро хон ва дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Искандари Бузургро        Қайсарро        Худованд Исои Масеҳро

● Аввалин ду амали ҷавобии одамонро ба суханони Павлус
дар бораи эҳёи (зинда шудани) мурдагон навис.

Боз як амали дигари ҷавобӣ низ буд: якчанд кас имон оварданд ва масеҳӣ
шуданд. Амали ҷавобии ту чӣ гуна хоҳад буд? Дар ёд нигоҳ дор: агар ба
Худованд Исои зинда имон оварӣ, гуноҳҳоят бахшида мешаванд. Худо акнун
мехоҳад, ки ту бахшида шавӣ ва бо ҳаёти нав зиндагӣ кунӣ. Ин ба шарофати
он имконпазир аст, ки Исои Масеҳ дар салиб мурд.
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

�АМАГ�:



ДАРСИ 1-УМ: Павлус дар Филиппӣ
Ояти тиллоӣ:

Румиён 10: 13
Аъмол

16: 9-40-ро хон

Хониши иловаг�: • Румиён 10: 8-13

Павлус бо дӯстонаш сафарро давом медод, ва ниҳоят онҳо ба Трӯос омаданд. Дар
Трӯос шабона Павлус аз ҷониби Худованд рӯъёе дид. Дар ин рӯъё ӯ марди
Мақдуниро дид, ки аз ӯ чизе хоҳиш мекард. 

● Ин шахс чӣ гуфт?

Павлус ва дӯстонаш дарҳол ба Мақдуния равона шуданд, зеро боварӣ доштанд, ки
Худованд онҳоро даъват менамояд, то дар он ҷо Инҷилро (хушхабарро дар бораи
Исои Масеҳ) мавъиза намоянд. Ин бори аввал ба Аврупо рафтани Павлус буд. Ин
барои ӯ қадами муҳим буд – мавъизаи Инҷили Исои Масеҳ дар қитъаи нав. Шояд
аз ҳамин сабаб Худо ба Павлус бо чунин тарзи махсус муроҷиат намуд.

Павлус ба Филиппӣ омад. Ӯ ба маҳалле дар лаби дарё омад, ки баъзе занон аз
куништ (ибодатгоҳи яҳудиён) баромада, дар он ҷо барои дуо ҷамъ мешуданд.
Павлус ва дӯстони ӯ нишаста, бо онҳо гуфтугӯ карданд.

● Кӣ аввалин шуда суханони онҳоро қабул намуд?

● Чаро ӯ қабул намуд?

Ӯ Худоро парастиш мекард, аммо акнун Павлус ба вай дар бораи Худованд Исо
нақл кард, ва ӯ Исоро ҳамчун Худованд ва Наҷотдиҳандаи худ қабул намуда, бо
тамоми аҳли оилааш ғӯтаи таъмид гирифт.

● Чӣ тавр ӯ ба хизматгорони Худо, ки хушхабари Исои Масеҳро
паҳн мекарданд, некӣ зоҳир намуд?

Шахсияте ки мо дар борааш аз ояти оянда мехонем, тамоман дигар аст.

● Ӯ чӣ тавр тасвир ёфтааст?
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Ӯ чандин рӯз аз пайи Павлус ва ҳамроҳони ӯ мерафт. 

● Ӯ чӣ гуфта, фарёд мезад?

Павлус аз суханони каниз (хизматгорзан) фирефта нашуд, лекин ба ғазаб омад. Ӯ мефаҳмид, ки
ин зан гирифтори рӯҳи бад буд, ва ин рӯҳ кӣ будани Павлус ва дӯстони ӯро медонист. Дар охир,
Павлус рӯйрост ба рӯҳи бад муроҷиат намуд.

● Павлус ба вай чӣ гуфт?

Номи Исои Масеҳ қувваи махсус дорад. Рӯҳи бад ғайр аз итоат намудан илоҷи дигар надошт.
Соҳибони каниз танҳо дар фикри даромад ба даст овардан буданд. Ба онҳо фақат пул даркор буд.
Онҳо аз Павлус ва Сило қасос гирифтанӣ буданд, аз ҳамин сабаб онҳоро дар назди сардорони
шаҳр  бардурӯғ айбдор намуданд. Сардорон диданд, ки халқи шаҳр тарафдори соҳибони каниз
мебошанд. 

● Сардорон чӣ фармон доданд?

● Ҷумлаҳоро бо ададҳои аз 1 то 7 рақамгузорӣ намуда, онҳоро бо он тартибе ки рӯй
додаанд, ҷо ба ҷо гузор 

........ Посбон чароғе талаб намуд. 

........ Нисфишабӣ Павлус ва Сило дуо гуфта, Худоро ситоиш менамуданд.

........ Дарҳо васеъ кушода шуданд, ва занҷирҳои ҳамаи маҳбусон канда шуда, афтиданд.

........ Посбон ба зиндон давида даромад ва ларзида, пеши пойҳои Павлус ва Сило афтид. 

........ Посбон онҳоро дар зиндони дохилӣ маҳбус кард. 

........ Заминҷунбии азиме рӯй дода, таҳкурсии зиндонро ба ларза овард. 

........ Посбон фикр кард, ки маҳбусон гурехтаанд, ва аз тарси ҷазо шамшери худро
бароварда, мехост худкушӣ кунад.

Посбон фаҳмид, ки мӯъҷиза рӯй додааст. Худо на танҳо заминҷунбиро ба амал овард,

балки ҳамчунин дарҳои зиндонро кушод ва маҳбусонро аз занҷирҳо озод намуд.

● Посбон аз Павлус ва Сило чиро пурсид?

● Ба ӯ чӣ ҷавобе дода шуд?

● Павлус ва Сило ба посбон боз як чизро гуфтанд. Ояти 32-ро навишта гир.

Он шаб посбон ва тамоми аҳли оилааш ба Исои Масеҳ бовар карданд ва наҷот ёфтанд! Онҳо
дарҳол ғӯтаи таъмид гирифтанд. (Мувофиқи таълимоти Китоби Муқаддас одамоне ки аз
гуноҳҳояшон тавба карда ба Худованд Исо имон меоваранд, баъд ғӯтаи таъмид мегиранд.)

● Посбон ва аҳли оилааш аз сабаби ба Худо имон оварданашон
чиро ҳис мекарданд? (ояти 34)

Пеш аз он ки Павлус ва Сило аз шаҳри Филиппӣ раванд, онҳо ба хонаи Лидия рафтанд, то бо
ҳамаи касоне ки ба Масеҳ рӯ овардаанд, хайрухуш кунанд. Онҳо ҳангоми хайрбод ба онҳо
суханони дилбардорӣ ва рӯҳбаландкунанда гуфтанд.

ҲАМАГӢ:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас A10

ДАРСИ 2-ЮМ: Павлус дар Таслӯникӣ ва Бирия
Ояти тиллоӣ:

Аъмол 17: 11
Аъмол

17: 1-14-ро хон

Хониши иловаг�: • 1 Таслӯникиён 2: 1-8

Павлус дар якчанд шаҳр гашта, ба Таслӯникӣ омад. Ин шаҳр дар чорраҳа воқеъ буд: аз ғарб
ба шарқ ва аз шимол ба ҷануб. Павлус муддати каме дар ин шаҳр монд.

● КРОССВОРД

1. Издиҳом дод зада мегуфт, ки Павлус эълон карда
мегӯяд, ки Исо ...................... аст. 

2. Аввалин шаҳре ки Павлус ба он ҷо омад (17:1).

3. Павлус мегуфт, ки Масеҳ аз мурдагон ............. шудааст.

4. Яке аз шаҳрҳое ки Павлус дар он буд.

5. Яке аз ҳамроҳони Павлус ки дар Бирия монд.

6. Бародарон ................... ба Павлус ва дӯстони ӯ
ёрӣ доданд, ки Таслӯникиро тарк кунанд. 

7. Павлус одатан дар куҷо мавъиза мекард?

8. Шахсе ки издиҳом ба хонааш ҳуҷум кард.

9. Ба қавли яҳудиёни беимон, Павлус бар зидди
фармонҳои кӣ баромад мекард?

Яҳудиён аз китобҳои Аҳди Қадим медонистанд, ки бояд Масеҳ (Наҷотдиҳанда)
меомад. Аммо фикр дар бораи он ки Масеҳ мемирад, барои онҳо ҳайратовар буд.
Павлус навиштаҳои Аҳди Қадимро истифода бурд, то исбот кунад, ки бо Масеҳ бояд
маҳз ҳамин тавр рӯй медод. Ӯ фаҳмонд, ки Исо ҳамаи он азобҳое ки дар бораи Масеҳ
пешгӯӣ шуда буданд, аз сар гузаронид ва иҷро намуд. Ҳамин тариқ Исо дар ҳақиқат
Масеҳ аст. Касоне ки ба ин бовар карданд, масеҳӣ шуданд.

● Баъд аз якчанд вақт Павлус ба ин масеҳиёни навимон нома менависад. Мо онро
"Номаи 1-ум ба Таслӯникиён" меномем. Дар ин нома ӯ ҳаёти масеҳиёни калисои
навро чӣ тавр тасвир мекунад? (1Таслӯникиён 1:3)

Ба Павлус ва Сило лозим омад, ки шаҳри Таслӯникиро шитобкорона тарк кунанд.
Яҳудиёни беимон мисли пештара ба шӯр омаданд, чунки ба онҳо хеле ҳасад мебурданд.
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ҲАМАГӢ:

● Онҳо чӣ тавр шаҳрро ба шӯр оварданд?

● Навис, ки онҳо дар бораи Павлус ва дӯстони ӯ чӣ мегуфтанд.

Яҳудиён гумон карданд, ки Павлус ва
дӯстонаш дар хонаи Ёсӯн мебошанд.
Шояд, Павлус пеш дар хонаи вай зиндагӣ
мекард. Ёсӯн ва дигар имондоронро
бардурӯғ айбдор карда, назди сардорони
шаҳр кашида бурданд. Аммо азбаски
Павлус дар байни онҳо набуд, сардорони
шаҳр воқеаро таҳқиқ намуда, аз Ёсӯн ва
дигарон ваъда гирифтанд, ки аз сабаби
онҳо дигар дар шаҳр шӯру исён
намешавад. Баъд ҳамаи онҳоро сар доданд.

Павлус аз Таслӯникӣ баромада, роҳашро ба Мақдуния давом дод. Акнун ӯ ба шаҳри
Бирия омад.

● Яҳудиёни Бирия ба суханони Павлус чӣ тавр муносибат намуданд?

Муносибати мо ҳам ба Сухани Худо бояд чунин бошад.
Мо бояд ба шунидан тайёр бошем, ақл ва дили мо бояд
ба қабул намудани Сухани Худо тайёр бошад. Мо бояд
ҳар рӯз Китоби Муқаддасро хонда, дар бораи он андеша
намоем (Еҳушаъ ибни Нун 1:8). Дар натиҷаи тадқиқи
самимонаи Китоби Муқаддас бисёр касон имон
меоваранд – чуноне ки дар Бирия рӯй дод. Агар мо дар
ҷустуҷӯи ҳақиқат Китоби Муқаддасро тадқиқ намоем,
мо Ҳақиқатро – Худи Худованд Исои Масеҳро меёбем –
ва имони ҳақиқиро ба даст меоварем.

● Боз ба Павлус лозим омад, ки шитобон аз ин шаҳр равад. Чаро?
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас A10

ДАРСИ 3-ЮМ: Павлус дар Атино ва Қӯринт
Оятҳои тиллоӣ:

Аъмол
17: 30 ва 31

Аъмол
17: 15-34

18: 1-18-ро хон

Хониши иловаг�: • 1 Қӯринтиён 2: 1-5, 15: 1-4
Дар Атино Павлус парастиши оммавии бутҳоро дид. Шаҳр маркази фарҳангӣ ва фалсафӣ
ҳисобида мешуд, аммо бутпарастӣ онро аз Худои ҳақиқӣ дур карда, ба торикии рӯҳонӣ
расонида буд.

Павлус хеле ба изтироб омад ва ба одамон ҳақиқатро дар бораи Худованд Исо ва эҳё
шудани Ӯ нақл мекард.

● Кадом ду гурӯҳ Павлусро ба арюпогус (кӯҳи доварон) бурданд?

Мавъизаи Павлус ба касоне нигаронида шуда буд, ки оиди Масеҳ ҳеҷ чиз намедонистанд.
Павлус дар бораи яке аз қурбонгоҳҳо мегуфт, ки ҳангоми дар шаҳр гаштанаш дида буд.

● Дар он қурбонгоҳ чӣ навишта шуда буд?

Павлус мавъизаи худро давом дода, дар бораи Худои Офаридгор нақл намуд.
Баъд ӯ одамонро даъват намуд, ки ба Худои ҳақиқӣ рӯ оваранд.

● Оятҳои тиллоиро хон. Худо ҳозир чӣ мефармояд?

● Худо рӯзеро барои чӣ муқаррар намуд?

● Одамон ба суханони Павлус се муносибати гуногун зоҳир карданд.
Ин се муносибати гуногуни онҳоро дар поён баён кун.

Пас аз ин Павлус ба шаҳри Қӯринтус рафт.

● Байни Павлус ва Акилову Прискила чӣ умумият буд, ки аз ин сабаб
ӯ хост назди онҳо бимонад?

● Муносибати яҳудиёни Қӯринт ба суханони Павлус чӣ гуна буд?

1.
2.
3.
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● Павлус дар натиҷаи чунин муносибати онҳо чӣ кард?

Аммо бисёр касоне буданд, ки имон оварданд ва таъмид гирифтанд. Дар байни онҳо
яҳудиён буданд (масалан, Криспус ва оилаи ӯ) ва ғайрияҳудиён (масалан, Юстус).

Худо боз ба Павлус шабона ба воситаи рӯъё гап зад.

● Дар натиҷаи суханони Худованд, Павлус чӣ кор кард?

Худо ба мардуми Қӯринтуси гуноҳкор имконияти олидарҷаи наҷот ёфтанро медод.
Ҳоло Ӯ ба ту низ ҳамин гуна имкониятро медиҳад. Онро аз даст надеҳ! 

Аҳамият деҳ, ки дертар Павлус ба онҳо чӣ навишт:
“Зеро ман қарор додам, ки дар миёни шумо, ба ҷуз Исои Масеҳ, он ҳам Исои Масеҳи
маслубшуда, чизе надонам...  то ки имони шумо на бар ҳикмати инсон, балки
бар қуввати Худо қарор ёбад”. (1 Қӯринтиён 2: 2 ва 5)

● Дар муаммо номҳои одамоне пинҳон карда шудаанд, ки дар Қӯринтус ва
Атино зиндагӣ кардаанд. Маълумотҳои зеринро истифода бурда, номҳоро ёб
ва навис. Инчунин ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.

1 ва 2. Номҳои ду кас, ки ба суханони Павлус дар Атино бовар карданд.

_______________   ва   ______________

3 ва 4. Шавҳару зан, ки Павлус дар Қӯринтус назди
онҳо монд.

_______________  ва   _______________

5. Ҳокиме ки ба ҳамаи яҳудиён фармон дод, то аз

Рум раванд. _______________

6. Волии (ҳокими) Охоия.  _______________ 

7. Хонаи ин шахс дар шафати (назди)

куништи Қӯринт буд.  _______________ 

8 ва 9. Ду сардори куништ дар Қӯринтус.

_______________  ва  _______________

ҲАМАГӢ: 
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Хониши иловаг�: • Эфсӯсиён 2: 1-10

Эфсӯс бо парастиши олиҳа Артамис маъруф буд. Маъбадҳои (ибодатгоҳҳои) ба ӯ
бахшидашуда пур аз бадахлоқӣ ва фосидӣ буданд. Ҳавворӣ Павлус ба ин шаҳр дар охири
сафари дуюми хушхабаррасонии худ омада буд. Акнун, баъди муддате, ӯ ба ин ҷо баргашт,
чунон ки ваъда дода буд. (Аъмол 18: 19-21-ро хон)

Вақте ки Павлус ба Эфсӯс омад, дувоздаҳ шогирдро ёфт, ки таълимоти Худованд Исои
Масеҳро хуб намедонистанд. Павлус ба онҳо дар хусуси имонашон якчанд савол дод.

● Саволҳои Павлус ва ҷавобҳои онҳоро навис.

С: ...............................................................................................................................?

Ҷ: ...............................................................................................................................!

С: ...............................................................................................................................?

Ҷ: ............................................................................................................................... !

Павлус ба онҳо фаҳмонд, ки таъмиди гирифтаашон аз таъмиди масеҳӣ фарқ дорад. Яҳёи
Таъмиддиҳанда ба одамон дар бораи Худованд Исо, ки бояд меомад, хабар мерасонд. Аммо
акнун Худованд Исо на танҳо омад, балки барои гирифтани гуноҳҳоямон ҳама корро кард.
Ин одамон дарҳол Исои Масеҳро чун Наҷотдиҳандаи худ қабул карданд ва ба воситаи
ғӯтаи таъмид ба номи Худованд Исо имони худро тасдиқ намуданд.

● Ин рақамҳо ба чӣ ишора мекунанд? Дар бораи ҳар яке аз ин рақамҳо
ҷумлае навис.

12 шогирдон -

7 писарон -

3 моҳ -

2 соат -

2 сол -

50 000 дирҳам (тангаи нуқра)

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас A10

ДАРСИ 4-УМ: Павлус дар Эфсӯс
Оятҳои тиллоӣ:

Эфсӯсиён 2:8-9
Аъмол

19: 1-41-ро хон

/4

/6

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



● Дар бораи ҳар яке аз ин одамон ҷумлае навис.

● Муносибати баъзе яҳудиён ба мавъизаи Павлус дар куништ
чӣ гуна буд? (Оятҳои 8 ва 9-ро хон)

● Воқеае ки бо ҳафт писари Искиво рӯй дод, ба сокинони Эфсӯс
чӣ гуна таъсир кард?

Он мӯъҷизаҳое ки Павлус дар Эфсӯс ба амал меовард, зоҳиршавии қувваи Худо
буд (ояти 11-ро хон). Ҳангоме ки баъзе яҳудиён амалҳои Павлусро такрор карданӣ
шуданд, ҳеҷ кор аз дасташон наомад.

● Бо диққат хон, ки Димитриюс ба дӯстонаш чӣ гуфт (о. 24-27).
Онҳо суханони Димитриюсро шунида, чӣ кор карданд?

Бо вуҷуди тамоми зиддият, Сухани Худо паҳн шудан мегирифт. Тамоми сокинони
вилояти Осиё, ҳам яҳудиён ва ҳам юнониён Сухани Худоро шуниданд, ва бисёр
касон наҷот ёфтанд. (Ояти 10-ро хон)

● Оятҳои тиллоӣ ба мо мегӯянд, ки ба шарофати чӣ онҳо наҷот ёфтанд.
Ин оятҳоро навишта гир.

Агар ту оид ба наҷотёфта будани худ дилпур будан хоҳӣ, омӯхтани Нома ба
Эфсӯсиён, боби 2 бароят фоиданок аст. Азбаски масеҳиёни Эфсӯс пеш аз имон
оварданашон мисли ману ту гуноҳкор буданд, онҳо дар назари Худо дар гуноҳҳо
мурда тасвир ёфтаанд (Эфсӯсиён 2:1-3). Аммо ба воситаи имон (боварӣ) ба
Худованд Исо онҳо зинда шуданд ва наҷот ёфтанд. Павлус мегӯяд, ки на бо
корҳои нек, балки танҳо ба воситаи имон ба Худованд Исо наҷот ёфтан мумкин
аст (Эфсӯсиён 2:8-9). Корҳои нек бошанд, нишон медиҳанд, ки мо аллакай наҷот
ёфтаем. (Эфсӯсиён 2: 10-ро хон)

Нозири низом - (о.35)

Ористархус - (о. 29)

Димитриюс - (о. 24)

Арастус - (о. 22)

/2
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сатҳи
 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲАМАГӢ: 



Павлус 3 



�икояи 1�ум: Павлус (Шоул) дар Антиёхия
Ин �икоя оид ба мавъиза дар бораи Исо аст.

Аъмол 
11:19�26�ро 

хон

Оё ягон ва
т аввалин шуда хабари хушро
фа�мида�? Пас, шояд, мехост� зуд онро ба
дигарон расон�.

Барнаббо �аёти худро ба па�н кардани
Хушхабар дар бораи Исо бахшид.
Калисо (#амоат) Барнабборо ба Антиёхия
фиристод. Баъд Барнаббо Шоулро ба ёд
оварда, 'ро ёфт, ва он�о дар он *о як*оя
одамонро таълим медоданд.

К� �амро�и Барнаббо ба таълим додани
одамон сар кард?

Ш __ __ __

Тамоми соли ояндаро Барнаббо ва Шоул
дар Антиёхия гузаронданд. Он�о ба бисёр
касон дар бораи Исои Масе� на
л карданд.

Ма�з дар Антиёхия одамонеро, ки Исои Масе�ро д'ст медоштанд,

МАСЕ�! меномидаг� шуданд.

Калимаи “масе��”�ро ранг кун.

Барнаббо ва Шоул дар бораи к� на$л мекарданд?

Дар бораи   И __ __ __    М __ __ __ __ .

Худо мехо�ад, ки касоне ки 0ро шинохтаанд, дар бораи 0 ба дигарон
на
л кунанд.

Расмро ранг кун

/10

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А11



Худо мехост, ки
Барнаббо ва Шоул ба
*ой�ои дигар рафта,
ба одамон дар бораи
Худованд Исо на
л
кунанд. Аз �амин
сабаб он�о бо кишт�
ба *азираи 3априс
рафтанд. 

Худованд Исо
мехо�ад, ки одамони
�ар кишвар дар
бораи 0 фа�манд.

Барнаббо ва Шоул
бо кишт� ба ку&о
рафтанд?

Ба 3 __ __ __ __ __

Як шахсе ки он�о бо ' вох'рданд, *одугар буд ва дар хизмати �окими ин *азира
буд. Вол� (�оким) мехост Сухани Худоро шунавад, аммо *одугар ба ин халал
мерасонд. Шоул ба *одугар гуфт, ки барои ин Худо 'ро *азо меди�ад ва '
мува

атан нобино мешавад.

Ва *одугар дар�ол нобино шуд! 8оким 
увваи Худоро дид ва ба Худованд Исо
бовар кард. 

К� ба Худованд Исо бовар кард? ,авоби дурустро бо аломати (V) ишора кун.

Вол� (�оким) #одугар  

Дарси Китоби Му$аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A11

/10

�икояи 2�юм: Павлус (Шоул) дар 0априс
Ин �икоя дар бораи �увваи Худо аст.

Аъмол 
13: 1�12�ро хон 

Ба�рро бо ранги кабуд ва киштиро бо ранги *игар� ранг кун.



Баъд аз якчанд ва
т Павлус бо ду
ёрдамч�, Сило ва Тимотиюс, ба
сафар баромад. Худо ба он�о гуфт,
ки ба ша�ри Филипп� раванд.

Дар он *о он�о бо зан�ое вох'рданд,
ки дар лаби дарё дуо мегуфтанд.
Агарчи ин занон ба Худо бовар
мекарданд, он�о  дар бораи Писари
Худо, Исои Масе�, ки аз Осмон�о
фаромад ва барои гуно��ои он�о
мурд, �е* го� нашунида буданд.

Яке аз он�о @ Лидия, фур'шандаи
матои 
иматба�о буд. 0 бо хо�иши
зиёд ин хабари Павлусро г'ш кард.
Худо ба ' ёр� дод, ки �а
и
атро дар
бораи Масе� фа�мад. Лидия дар�ол
ба Худованд Исо бовар кард.

Баъд тамоми а�ли оилааш низ
масе�� шуданд, ва ' Павлус ва
д'стони 'ро ба ме�мон� *еB зад.

К� ба Худованд Исо бовар кард? Л __ __ __ __ .

Расми Павлус ва Лидияро дар со�или дарё каш ва суханони зеринро ранг кун.

Дар Китоби Му
аддас гуфта шудааст, ки

Аъмол 2:21

Ин маънои онро дорад, ки 8АР КC ба Худованд Исо бовар кунад, 
на*от меёбад. Ин ба ту �ам дахл дорад!

Дарси Китоби Му$аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A11

/10

�икояи 3�юм: Павлус бо Лидия вомех8рад
Ин �икоя дар бораи занест, ки ба Худованд Исо бовар кард.

Аъмол 
16: 12�15�ро хон

�ар к� номи Худовандро
бихонад, на&от хо�ад ёфт.



Павлус ва Силоро барои па�н кардани хушхабар дар бораи  Исои Масе� ба
зиндон партофтанд! Ба пой�ои он�о кунда заданд.

Аммо, бо ву*уди он ки а�волашон бад буд ва аз зарбу лат �ама *ояшон дард
мекард, он�о нисфишаб� суруд мехонданд ва ба Худо дуо мегуфтанд.

Павлус ва Сило дар ку&о буданд?  Дар з __ __ __ __ __ 

Ного� замин*унбии сахт
р'й дод, �амаи дар�ои
зиндон кушода шуданд, ва
зан*ир�о аз ма�бусон
Bалтиданд. Зиндонбон ба
да�шат омад, зеро гумон
кард, ки ма�бусон
гурехтаанд. 

“Ч� бояд кунам, то ки
на*от ёбам?” @ пурсид ' аз
Павлус ва Сило. 0
намепурсид, ки ч� тавр аз
замин*унб� на*от ёбад,
балки ч� тавр аз гуно� на*от ёбад.

Павлус ва Сило ба ' гуфтанд:

(Калима�оро бо ду ранги д8стдоштаат ранг кун)

Посбон ва а�ли оилаи ' ма�з �амин тавр карданд! Он�о хурсанд буданд,
зеро акнун медонистанд, ки гуно��ояшон бахшида шудаанд
ва он�о бо Худованд Исо дар Осмон хо�анд буд. /10

�икояи 4�ум: Павлус ва Сило дар зиндон
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр боз якчанд кас ба Худо бовар карданд. Аъмол 

16: 16�34�ро хон 

Расми Павлус ва Силоро ранг кун

Ба Худованд Исо имон
овар, ва на&от меёб�.

с
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Павлус (Шоул) дар Антиёхия Ояти тиллоӣ:
Аъмол 11: 26
(қисми дуюм)

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол
11: 19-30-ро хон

Аз он замоне ки Шоул (ки инчунин Павлус номида мешуд) бо Исо вохӯрд,
солҳо гузаштанд. Ӯ ба шаҳри зодгоҳи худ баргашт.

● Оинаро истифода бурда, инъикоси номи ин шаҳрро навис.

Хабар дар бораи Исо торафт бештар паҳн мешуд, ва калисои (ҷамоати) Худо
калон мешуд. Баъзе имондорон ба шаҳри Антиёхия кӯчида рафтанд. Дар он
ҷо онҳо дар бораи Исои Масеҳ ба касоне ки ҳеҷ гоҳ дар бораи Ӯ нашунида
буданд, нақл мекарданд. Бисёр касон ба Худованд Исо бовар карданд.

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навишта, воқеаҳои
рӯйдодаро пурра намо.

Баъзе имондорон ба шаҳри  А __ __ __ __ __ __ __   кӯчида рафтанд.

Дар он ҷо онҳо ба одамон дар бораи  И __ __ __    М __ __ __ __ 

нақл мекарданд.

Бисёр касон ба Худованд Исо  б __ __ __ __   карданд.

Дере нагузашта имондорони калисои
Ерусалим дар бораи ин ҳодисаҳои
аҷоибе ки дар Антиёхия рӯй доданд,
шуниданд. Имондорон аз ин хеле
хурсанд шуданд. Бинобар ин қарор
доданд, ки ба он ҷо Барнабборо
фиристанд.

/1
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TAPСУС
оинаро ин ҷо гузор

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А11



Барнаббо низ ҳангоме ки ба Антиёхия омад, хеле хурсанд шуд. Ҳа – ин рост буд! Дар
он ҷо бисёр имондорони нав буданд! Барнаббо имондоронро насиҳат мекард, ки
Худованд Исоро аз самими дил дӯст доранд.

● Имондорони калисои Ерусалим киро ба Антиёхия фиристоданд?
Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

Истефанусро        Шоулро          Барнабборо          Филиппусро

Барнаббо дар Антиёхия он қадар серкор буд, ки ба мададгор эҳтиёҷ дошт. Худо ба ӯ
дар бораи Шоул, ки вай бо ӯ якчанд сол пеш шинос шуда буд, ёдрас намуд. Барнаббо
ба шаҳри Тарсус рафт, то ки Шоулро ёфта, ба Антиёхия барад.

● Барнаббо киро ҳамчун мададгор ба Антиёхия бурд?  Дар зери
ҷавоби дуруст хат каш.

Филиппусро       Шоулро           Истефанусро          Юҳанноро

Барнаббо ва Шоул як сол дар Антиёхия монда, дар он ҷо имондоронро таълим
медоданд. Маҳз дар он ҷо шогирдони Исои Масеҳро бори аввал "МАСЕҲИЁН"
меномидагӣ шуданд.

● Онҳо дар Антиёхия чӣ қадар вақт монданд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

1 сол         10 сол         1 моҳ          3 сол

Баъди муддате Барнаббо ва Шоул аз Антиёхия ба Ерусалим рафтанд. Антиёхия барои
Шоул саршавии хуби хизматгузорӣ буд. Дар ин ҷо ӯ кори худро ҳамчун ҳавворӣ сар
кард, – кореро, ки Худованд барои ӯ ба нақша гирифта буд.

Имондороне ки Худоро дӯст медоранд, метавонанд дар кори Ӯ фоидабахш бошанд -
ба одамон хушхабарро дар бораи Худованд Исо нақл намоянд.

●   Ин чор калима аз ҳикоя дар муаммо
пинҳон карда шудаанд. Онҳоро ёфта, дар
гирдашон хат каш. Калимаҳо дар самтҳои
гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд. 

- Ерусалим

- Тарсус

- Шоул

- Барнаббо

"МАСЕҲӢ" касест, ки ба Масеҳ тааллуқ дорад ва шогирди Ӯ мебошад.
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Дарси Китоби Муқаддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас                    сатҳи 2

A11

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Павлус (Шоул) дар Қаприс
Ояти тиллоӣ:

Марқус 16:15

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол
13:1-12-ро хон

Боре масеҳиёни Антиёхия якҷоя ҷамъ шуда буданд. Дар байни онҳо Барнаббо ва
Шоул низ буданд. Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) ба дигар имондорон гуфт, ки Барнаббо ва
Шоул бояд барои Худо кори махсусеро ба ҷо оваранд. Бинобар ин пас аз дуо
Барнаббо, Шоул ва Юҳанно Марқус, ҷияни ҷавони Барнаббо, бо киштӣ ба Қаприс
равона шуданд.

● Номҳои се касро ки бо киштӣ ба сафар баромаданд, ва маҳаллеро, ки
онҳо ба он ҷо равона шуданд, навис.

Худованд Исо ба шогирдонаш гуфта буд, ки рафта ба ҳамаи халқҳо Хушхабарро
расонанд, ва ин се мард ба Ӯ итоаткор буданд.

Худо мехост, ки Хушхабар дар бораи Исо ба ҳамаи кишварҳо расад. Акнун дар
бораи Ӯ бояд дар ин ҷазираи дурдаст фаҳманд.

● Ҳарфҳои партофташудаи ояти тиллоиро навис, то он супоришеро, ки
Худованд Исо додааст, ба ёд оварӣ.

Ю _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _

Б _ _ _ _ _ _ _

ҷ. Қ _ _ _ _ _

Ш _ _ _

“Ба  т__ __ __ __ __   о__ __ __   б__ __ __ __ __ __

ва  И__ __ __ __ __ __  ба  ҳ__ __ __ __   махлуқот

м__ __ __ __ __ __   к__ __ __ __” . 
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Онҳо ба ҷазираи Қаприс омада, дар он ҷо
сафар мекарданд ва Хушхабарро мавъиза
(паҳн) менамуданд.

Дар шаҳри Пофус онҳо бо ҷодугаре
вохӯрданд, ки дар назди волии (ҳокими)
Қаприс кор мекард. Ҳангоме ки ҳоким дар
бораи Шоул ва Барнаббо шунид, хост бо
онҳо вохӯрад, то ки Сухани Худоро
шунавад. Ҳоким бо диққат гӯш мекард,
аммо Алимои ҷодугар кӯшиш мекард роҳ
надиҳад, ки вай ба Худованд Исо бовар
кунад.

Шоул мефаҳмид, ки ҷодугар кори шайтонро ба ҷо меоварад. Шоул пур аз
Рӯҳулқудс шуда, ба ҷодугар бо диққат нигарист, ва бо қатъият гуфт, ки Худо барои
корҳои бадаш ӯро ба муддате нобино мегардонад. Алимо ҳамон замон нобино
шуд! Ӯ тарсид ва ба ҳар сӯ рӯ оварда, роҳнамое меҷуст.

● Хат кашида номи ҳар шахсро бо коре ки ӯ мекард, пайваст намо.

● Бо Алимо чӣ шуд? Ҷавобҳои НОДУРУСТРО хат зан.

Худо ин мӯъҷизаро ба воситаи Павлус ба амал овард.
Акнун ҳоким дид, ки Худое ки Павлус ба Ӯ бовар
мекунад, Тавоност.

Ҳамаи он чи ҳоким дид ва шунид, ба ӯ ёрӣ дод, ки
интихоби дуруст намояд – ба Худованд Исо боварӣ
кунад.

Аз ҳамин вақт Китоби Муқаддас Шоулро Павлус меномад.

ба Худованд бовар кардан намехост.Волӣ (ҳоким)

мехост Сухани Худоро шунавад. Алимои ҷодугар

/4

Ӯ шунида наметавонист.

Ӯ роҳ гашта наметавоист.

Ӯ дида наметавонист.
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ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Павлус бо Лидия вомехӯрад
Ояти тиллоӣ:

Аъмол 2: 21

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол
16: 6-15-ро хон

Шояд ту ягон вақт аз хона дур, ва ҳатто дар кишвари дигар будӣ.

Павлус ва ду дӯсти ӯ, Сило ва Тимотиюс
аз як шаҳр ба шаҳри дигар бисёр сафар
мекарданд. Азбаски онҳо кори Худоро
мекарданд, Рӯҳулқудс онҳоро маҳз ба
ҳамон ҷое ки Худо мехост, равона
мекард. Ба ҳар ҷое ки онҳо мерафтанд,
дар он ҷо бисёр одамоне буданд, ки ба
шунидани Хушхабар дар бораи
Худованд Исо эҳтиёҷ доштанд.

● Ҳамроҳи Павлус кадом ду дӯсташ сафар мекарданд?

С __ __ __    ва    Т __ __ __ __ __ __ __

Баъд онҳо ба як шаҳр, ба соҳили баҳр омаданд. Шабона Павлус рӯъёе дид, ки дар он
марде аз аҳли Мақдуния (Юнон) дар назди Павлус истода, аз ӯ хоҳиш мекард, ки
омада, ба сокинони ин кишвар ёрӣ диҳад. Павлус медонист, ки Худо ба ӯ нишон
дода истодааст, ки ба куҷо бояд равад.

● Ҳарфҳои партофташударо навишта, он чиро, ки
марде аз Мақдуния ба Павлус гуфт, пурра намо.

Павлус бо дӯстонаш зуд киштиеро ёфтанд, ки ба он ҷо
мерафт. Баъди якчанд вақт онҳо ба шаҳре омаданд, ки
Филиппӣ ном дошт. 

Рӯзи шанбе Павлус ва дӯстонаш ба беруни шаҳр назди
дарё рафтанд. Дар соҳил ҷой барои дуо буд. Дар он ҷо
онҳо занҳоеро диданд, ки дуо мегуфтанд.

/2

О __ __ __ __    б __     м __  

ё __ __      д __ __.

Дарси Китоби Муқаддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2
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Яке аз он занҳо Лидия ном дошт. Ӯ кайҳо инҷониб ба Худо бовар мекард, аммо ҳеҷ
гоҳ нашунида буд, ки Писари Худо, Исои Масеҳ аз осмон омад ва дар салиб мурд, ва
ӯ (Лидия) метавонад аз гуноҳҳои худ наҷот ёбад.

● Кроссвордро пур кун.

1. Павлус ба шаҳри калоне рафт,

ки  ........................  ном дошт. 

2. Занҳо дар назди .............. буданд.

3. Онҳо ба он ҷо барои .......... гуфтан 

омада буданд.

4. Лидия ба ............... бовар мекард.

Лидия он чиро, ки Павлус мегуфт, бо диққат
гӯш мекард. Ва агарчи Хушхабарро бори аввал
мешунид, Худо ба ӯ ёрӣ дод, ки ҳақиқатро дар
бораи Исои Масеҳ фаҳмад. Лидия ба Худованд
Исо бовар кард. Ӯ хеле хурсанд буд, ки Павлус
ба шаҳри онҳо омада, Хушхабарро дар бораи
Худованд Исо расонд.

Пас аз ин аъзоёни оилаи Лидия ҳам масеҳӣ
шуданд. Баъд аз он ки ӯ бо аҳли хонаводааш
ғӯтаи таъмид гирифтанд, Лидия Павлусро бо
дӯстонаш ба хонаи худ ба меҳмонӣ даъват
намуд.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои дуруст аломати (V) ва нодуруст аломати (X) гузор.

Аъзоёни оилаи Лидия низ масеҳӣ шуданд.

Лидия Павлусро бо дӯстонаш ба хонааш даъват намуд.

Ҳангоме ки Павлус аз Юнон мегузашт, бори аввал Хушхабарро ба Аврупо овард!

Ин ҳикоя ба мо хотиррасон мекунад, ки ҳар як шахс метавонад наҷот ёбад, яъне
гуноҳҳояш бахшида шаванд. Исо ҳар як шахсро, аз ҳар кишваре ки бошад, дӯст
медорад. Кӣ будан ва дар куҷо зиндагӣ кардани ту аҳамият надорад. Ту ҳам метавонӣ
Исои Масеҳро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул намоӣ ва наҷот ёбӣ!
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ҲИКОЯИ 4-УМ: Павлус ва Сило дар зиндон
Ояти тиллоӣ:

Аъмол 16: 31

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Аъмол
16: 16-34

Оё ту ягон вақт барои некӣ ҷазо
дидаӣ? Бо Павлус ва Сило маҳз
ҳамин чиз рӯй дод.

Боре дар шаҳри Филиппӣ онҳо ба
як каниз (хизматгорзан) ёрӣ
доданд, аммо соҳибони каниз ба
ғазаб омаданд. Онҳо Павлус ва
Силоро дастгир карда, ба майдони
бозор бурданд ва дар ҳаққи онҳо
гапҳои дурӯғ гуфтанд.

Онҳоро сахт лату кӯб карда, ба зиндон партофтанд. Дар он ҷо зиндонбон ба пойҳои
онҳо кунда зад.

Агар ҳамаи ин бо ту рӯй медод, ту на он қадар хурсанд мешудӣ! Аммо нисфишабӣ
маҳбусон мешуниданд, ки Павлус ва Сило дуо мегуфтанд ва ба Худо сурудҳои
ситоиш мехонданд. Ҳатто ҳангоме ки тахтапуштҳои онҳо аз зарбу лат дард
мекарданд, ва пойҳояшон дар банд буданд, онҳо бо хурсандӣ Худоро ситоиш
менамуданд.

● Хат кашида аввал ва охири ҷумлаҳоро пайваст намо. (Барои ин ту
метавонӣ қаламҳои гуногунрангро истифода барӣ)

Худи Худо қарор дод, ки онҳоро озод кунад! Ӯ бо
заминҷунбӣ таҳкурсии зиндонро ларзонд, дарҳо
кушода шуданд, ва занҷирҳо аз маҳбусон ба замин
афтоданд.

Зиндонбон бедор шуда, аз ҷояш ҷаста хест ва дарҳои
кушодаи зиндонро дида, тарсид. Ин бадтарин воқеае
буд, ки рӯй дода метавонист, – ҳамаи маҳбусон
метавонистанд гурезанд, ва ӯ дар ин айбдор мешуд. Ӯ
чунон ба ташвиш омада буд, ки шамшерашро гирифта,
худашро куштан хост.

Нисфишабӣ онҳо ба Худо

Баъд онҳоро

Онҳоро сахт

Павлус ва Сило
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ба зиндон партофтанд.

ба каниз ёрӣ расонданд.



Ба худ осебе нарасон, – гуфт Павлус бо овози баланд, – ҳамаи мо дар ин ҷо
ҳастем". Зиндонбон чароғро даргиронда, давида ба дарун даромад, ва дар
назди Павлус ва Сило ба зону афтод.

"Чӣ бояд бикунам, то ки наҷот ёбам?" – пурсид ӯ. Ӯ напурсид, ки чӣ тавр аз
заминҷунбӣ наҷот ёбад, агарчи аз он тарсида, барои ҳаёташ хавотир шуда
буд. Ӯ фаҳмид, ки гуноҳкор аст ва ба наҷот ёфтан аз ҷазо барои гуноҳҳояш
эҳтиёҷ дорад.

Павлус ва Сило ба ӯ ҷавоб доданд: "Ба Исои Масеҳ имон овар (бовар кун),
ва ту наҷот меёбӣ".

● Павлус ва Сило ба саволи зиндонбон дар бораи он ки чӣ тавр ӯ 
наҷот ёфта метавонад, чӣ ҷавоб доданд? Ду ҷавоби нодурустро 
хат зан:

Ҳар рӯз се бор ба Худо дуо гӯй.
Ба Худованд Исо имон овар.

Ба ибодатгоҳ рав.

Зиндонбон онҳоро ба хонааш бурда, ба онҳо хӯрок дод ва захмҳояшонро шуст.

Павлус ва Сило ба зиндонбон ва аҳли оилааш фаҳмонданд, ки Исо дар
салиб барои гуноҳҳои онҳо мурд. Ба зудӣ ҳамаи онҳо ба Худованд Исо
бовар карданд ва ба номи Исо ғӯтаи таъмид гирифтанд.

● Ин чор чизи дар поён тасвиршуда дар ҳикоя зикр мешаванд. 
Ҳарфҳои партофташударо дар кроссворд навис.

Ин барои тамоми аҳли оилаи зиндонбон шаби хурсандӣ буд. Ин шабро онҳо
барои тамоми умр дар ёд нигоҳ доштанд.

Оё ту ба Худованд Исо имон овардаӣ? Оё ту наҷот ёфтаӣ?  ______

44. /8
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

�АМАГ� 
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Ҳавворӣ Павлус пас аз вохӯрӣ бо Худованд Исо бисёр сафар карда, ба

одамон дар бораи Худо нақл мекард. Акнун, ҳангоми сафари дуюми

хушхабаррасонии худ, Павлус ба шаҳри бузурге равона мешавад.

● Номи ин шаҳрро бо аломати (√) ишора намо.

Қӯринтус Искандария Рум

Дар он ҷо ӯ бо оилае шинос шуд, ки бо ҳамон касбе ки Павлус дошт,

машғул буд. Онҳо дӯстӣ пайдо карда, якҷоя кор мекардагӣ шуданд.

● KPOCCBOPД 

Кpoccвopдро пур кун, ва дар бораи онҳо бештар маълумот пайдо мекунӣ.

Аз боло ба поён
1. Ин оила бо фармони кӣ Румро тарк кард?

2. Номи шаҳре ки ҳамаи яҳудиён бояд онро 

тарк мекарданд.

Аз чап ба рост
3. Номи мард.

4. Номи зани ӯ.

5. Касбу ҳунари Павлус ва дӯстонаш чӣ буд?

6. Номи кишваре ки зодгоҳи мард буд.

�ИКОЯИ 1�УМ: Сафар�ои Павлус
“Ба дигарон расондани Хушхабар”

Ояти тилло�:
Аъмол

18: 9 ва 10
Аъмол

18: 1–11�ро хон
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Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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�ар �афта Павлус Хушхабарро дар бораи Худованд Исо на�л мекард.

● Павлус �ар �афта ба ку�о мерафт?

Дар кадом р!зи �афта ! ба он �о мерафт?

$ Хушхабарро ба к� мавъиза мекард? ва

�ангоме ки д�стони Павлус ба � �амро� шуданд, � ба я�удиён бо �уръати бештар мавъиза мекард. 

● Ном�ои он�оро рамзкушо� намо.

ИОСЛ ИЮОИТМТС 

Павлус дар бораи имони худ гап заданро д�ст медошт,
аммо мутаассифона, бисёр я�удиён ба � г�ш додан
намехостанд. Дар нати�а � гуфт, ки акнун назди
*айрия�удиён меравад. Инро гуфта, Павлус аз куништ
(ибодатго�и я�удиён) баромад ва дар хонае ки дар �ариб2
буд, мавъиза карданро сар кард!

● Номи со�иби хонаро навис. 

�ангоме ки Павлус мавъиза мекард, сардори куништ ба Исо бовар кард ва масе�2 шуд.

● Хат кашида расми дастро бо номи сардори куништ пайваст намо.

,ОЛИЮН          КРИСПУС          ЮСТУС          КЛАВДИЮС

● Боз бисёр 7!ринтиёни дигар Хушхабарро шунида, ч� кор карданд? 
Дар чоркун�а�ои мувофи7 �авоби �А навис.

Он�о... Павлусро тарсонданд бовар карданд

Павлусро заданд таъмид гирифтанд

Боре шабона Павлус р�ъёе дид, ки ба воситаи он Худо ба � гап зад.

● Ояти тиллоиро хон ва дар зери он чи Худо гуфт, хат каш.

“Ба Атино баргард.”         “Натарс.”         “�е� кас ба ту осебе намерасонад.”

“Ман бо ту �астам.”          “Ту барои Ман азоб хо�! кашид.”

Худо ба Павлус гуфт, ки бисёр одамон дар 5�ринтус масе�2 мешаванд. 7 мехост Павлусро ба он
р��баланд кунад, ки Хушхабарро дар 5�ринтус мавъиза намояд.

● Ишора намо, ки ! чанд муддат дар он �о буд.

1 сол ва 4 мо� 2 сол ва 3 мо� 1 сол ва 6 мо�

Бисёр му�им аст, ки мо дар бораи боварие ки ба Худованд дорем, ба дигарон на�л намоем. Ба
дигарон гуфтан ; ша�одат додан аст. Агар ту масе�2 бош2 ва Худо туро бахшида бошад, пас аз 7
хо�иш намо, ки ёр2 ди�ад, то ба а�ли оила ва ба д�стонат Хушхабарро оиди Исои Масе� расон2.

�АМАГ=:
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�аввор2 Павлус Исоро д�ст медошт ва �аёти худро ба он бахшид, ки ба �ама дар бораи
Худованди На�отди�анда на�л намояд. Аммо ба �ар �ое ки � барои расондани Хушхабар меомад,
дар он �о душманон пайдо мешуданд. Ин дафъа низ, �ангоме ки � ба Ерусалим омад, �амин тавр шуд.

Як гур�� я�удиён Павлусро но�а� айбдор намуда, дар Маъбад (Ибодатго�) дастгир карданд.
Агар сарбозони рум2 намебуданд, я�удиён �ро мекуштанд. Румиён �ро барои бехатар2 ба �алъаи
худ бурданд. Аммо я�удиён �атъиян �арор дода буданд, ки Павлусро кушанд. 

Шаби оянда ба Павлус Худованд зо�ир шуд.

● Навис, ки $ ба Павлус ч� гуфт.

Павлус бовар2 дошт, ки Худо �ама чизро идора мекунад. Р�зи дигар, я�удиёне ки бар зиди
Павлус ният�ои душманона доштанд, барои кашидани на�шаи суи�асд �амъ шуданд. 

● Он�о 7асам х!рданд, ки то Павлусро накушанд, кадом ду корро намекунанд?
Дар гирди расм�ое ки ба �авоби дуруст мувофи7ат мекунанд, хат каш.

● Дар расми корд навис, ки чанд кас
7асам х!рданд, ки Павлусро мекушанд.

● Дар зери �умлае ки на7шаи он�оро барои куштани Павлус тасвир мекунад, хат каш.

Он�о ба �алъа �у�ум карда, �ро мекушанд.

�ангоме ки �ро ба пурсуков мебароранд, он�о нога�он �у�ум мекунанд.

Он�о ба х�рдан� ва н�шидании � за�р меандозанд.

● Аз ин на7шаи он�о к� бохабар шуд?

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му7аддас A11

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Сафар�ои Павлус
Хатари марговар Ояти тилло�:

Забур 17: 31

Аъмол 23: 10�24
ва

24: 22�27�ро хон
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�АМАГ=:

�ангоме ки Павлус дар бораи суи�асд фа�мид, �авонеро ба назди мири�азор фиристод.
Мири�азор инро фа�мида, фармуд, ки гур��и сарбозон �амъ карда шавад, то ки Павлусро
шабона бехатар ба 5айсария расонанд.

● Гур!�е ки Павлусро �амро�� мекард, аз ки�о иборат буд? �А ё НЕ навис:

Дусад сарбоз. .............. 
Шаст савора. ..............
Дусад найзаандоз. ..............
�аштоду пан� шамшердор. ..............

● Номи �окимеро, ки Павлусро назди ! 
бурданд, навис.

Пас аз якчанд р�з Худо боз ба Павлус  имконият дод, ки оиди Масе� ша�одат ди�ад.

● Аъмол 24:22�ро хон.
�оким шахсеро интизор буд, то ки �арор �абул намояд.

Номи � ч2 буд? Унвони � ч2 буд? 

�оким ва занаш Павлусро ба вох�р2 даъват карданд.

● Dавоби �А ё НЕ навис:

Павлус ба он�о дар бораи имон ба Масе� мегуфт. .............
7 дар бораи довар2 мегуфт. .............
Феликс имон овард ва бахшида шуд. .............

Он�о дар бораи Ин�ил бисёр гап заданд, аммо Феликс тавба накард ва бовар нанамуд. 7
Павлусро дар зиндон ниго� дошт, зеро ба я�удиён писанд омадан мехост. Баъди ду сол �ои
Феликсро �окими дигар гирифт. 

● Номи �окими навро дар калид навис.

● Ояти тиллоиро навис.

Павлус дар зиндон буд. 7 �амаи на�ша�ои Худоро нисбати �аёт ва хизматгузории худ
намедонист, аммо бовар2 дошт, ки Худованд дар �а��и � *амхор2 мекунад, ва ваъда�ои
Худо рост мебошанд. Бовар2 ба Худо ба Павлус ором2 ва осудаг2 медод. 

Худованд �озир �ам �ар як одамро д�ст медорад ва дар �а��и �ар одам *амхор2 кардан мехо�ад.
7 туро низ д�ст медорад. На�отро, ки Худованд Исо пешни�од мекунад, �абул намо. Ба � бовар2
кун. Ва �атто �ангоме ки бо душвори�ои �аёт вомех�р2, бовар2 дошта бош, ки 7 �ама чизеро, ки
дар атроф р�й меди�ад, назорат мекунад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му7аддас A11

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Сафар�ои Павлус
Дар назди подшо� Ояти тилло�:

Аъмол 26: 22

Аъмол 
25: 13�22 ва 

26: 13�32�ро хон

Аъмол 25: 13�22
�оким Фестус ба подшо� А!рипос дар бораи Павлус на�л
кард. А!рипос хост худаш суханони Павлусро шунавад.

Аъмол 26: 13�32 
Павлус дар назди подшо� А!рипос худро сафед мекунад.

Оё чунин шудааст, ки ба ту лозим омад �амон як �икоятро
якчанд бор на�л намо2? Ту инро бо ч2 гуна �иссиёт мекард2?
Оё ин ба дилат намезад? Павлус дар назди А*рипос истода,
шояд худро �амин тавр �ис мекард. Ба � лозим меомад, ки
бор�о дар назди подшо�он ша�одат ди�ад. Аммо � ин корро бо
хушнуд2 мекард, чунки �ар як имкониятро истифода мебурд, то
ки ба он�о дар бораи Худованд Исо на�л кунад.

● Dавоб�оро навис. Баъд �авоб�оро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.
(Dавоб�о дар самт�ои гуногуни муаммо пин�он карда шудаанд.)

1. Ба Павлус гуфтанд, ки “дониши бисёр туро ................ кардааст”.  (26:24)

2. К2 ба � ин тавр гуфт? ...........................

3. Ки�о Павлусро дар маъбад дастгир карданд? (26:21)
...........................

4. Шахси омада ч2 гуна унвон дошт? (25:13) .........................

5. К2 Павлусро дар зиндон ниго� дошт? (25:14) ........................

6. Ша�ре ки дар он аз Павлус шикоят карданд? (25:15)
..........................

7. Ки�о одамро бе доварии одилона ба марг ма�кум
намекарданд? (25:16) ..........................

8. Подшо�е ки ба дидорбинии Фестус омад, ч2 ном дошт?
..............................

9. К2 аз Худо хо�иш мекард, ки подшо� масе�2 шавад?
(26:29)  ..............................

10. К2 �амро�и подшо� омада буд?  ...........................

11. Фестус Павлусро назди к2 фиристодан2 шуд?  (25:21)  ..............................

● �арф�ои дар муаммо бо7� мондаро навишта гир, ва мефа�м�, ки
Павлус ба подшо� АJрипос дар бораи ч� гап зад.

........................... / ............ / ................. / .................. / ..............................
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�АМАГ=: 

● Ояти тиллоиро истифода бурда, �А ё НЕ навис:

Худо ба Павлус дар ша�одат додан ёр2 мерасонд. ..................

Павлус фа�ат ба одамони маш�ур ша�одат медод. ..................

● Фестус суханони Павлусро шунида, ч� гуфт?

● Барои донистани он чи Павлус ба подшо� АJрипос гуфт, �арф�оро дар муаммо дуруст
навишта, онро �ал кун. Масалан, “a: (3,2)”, яъне 3 аз чап ба рост ва 2 аз боло ба поён.

Ту ба саволи: “Оё имон дор2?” ч2 �авоб меди�2?

Оё чун Феликс, �авоб доданро ба ягон р�зи дигар мегузор2 (Аъмол 24:25)?

Ё �амчун Фестус фикр мекун2, ки фа�ат шахсони хеле а�оиб масе�2
мешаванд?

Ё, шояд, �амчун подшо� А*рипос, ту �ариб бовар карда2, аммо ба �ар
�ол �аётатро ба Худованд Исо набахшида2?

�амаи ин одамон имконияти ба даст овардани на�от ва бахшида
шуданро доштанд, аммо, мутаассифона, он�о Исои Масе�ро �амчун
На�отди�анда ва Худованди худ �абул накарданд. Хатои он�оро такрор
накун, имконияти на�от ёфтанро аз даст наде�. Балки чун Павлус бош,
ки бо бовар2 гуфта метавонист: 

а: (6,2)  

д: (1,3)(3,1)(3,2) 

е:  (2,2)   

ё:  (2,4)   

и: (2,1)(3,4)

2: (4,3)(6,1)  

к: (1,1)  

м: (1,2)(4,4)(7,2)  

н: (5,2)(6,4)  

о: (1,4)(2,3)(4,1)(4,2)(5,4)  

р: (3,3)(5,1)   

/2
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“Медонам, ки ба К� имон овардаам”.   (2 Тимотиюс 1: 12)



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му7аддас A11

�ИКОЯИ 4�УМ: Сафар�ои Павлус
Шикастани кишт! Ояти тилло�:

Аъмол 27: 25

Аъмол 27: 13�14,
27: 20�44 ва 

28: 1�9�ро хон
Пурра хондани боб�ои 27 ва 28 бароят шав7овар хо�ад буд.

Оё ту ягон ва�т дар вазъияти душвор буд2? �ангоме ки мо, чун Павлус, ба Худованд Исо
имкон меди�ем, ки �аёти моро назорат намояд, 7 �амаи
мушкили�оро аз мо дур намекунад, аммо ваъда
меди�ад, ки барои гузаштан аз он�о ёр2 мерасонад.

● Он�о бо кишт� аз кадом �азира рафтанд, ки
т!фон сар шуд? (ояти 13)             

● Дар муаммо ду калимаро ранг кун, ки оиди он чи
он�о дар давоми чандин р!з надиданд, мег!янд.

● Акнун �арф�ои бо7имондаро аз р!и тартиб навис, ва мефа�м�, ки
�ама дар ва7ти т!фон худро ч� гуна �ис мекарданд.

Павлус �амаро бо хабар аз �ониби Худо р��баланд намуд.

● Аъмол 27: 24�ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД  навис, ки Худо ба ! ч� гуфт.

● Ояти тиллоиро навис ва дар гирди ПАНD КАЛИМА хат каш, ки  Павлус барои тасвир
намудани боварии устувор ба он, ки Худо он�оро на�от меди�ад, истифода бурд.
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

�АМАГ=:

Пас аз он ки Худо бо Павлус гап зад, Павлус �амаи дар кишт2 будагонро р��баланд
намуд ва ба х�рок х�рдан водор намуд. (Аъмол 27: 33;44;ро хон) 

● �А ё НЕ навис:
Павлус Худоро барои нон шукргузор2 намуд.                    ...........
Одамон аз суханони � ран�иданд ва хашмгин шуданд. ...........
Мирисад мехост �аёти Павлусро на�от ди�ад.                   ...........
�ама бо муваффа�ият ба со�ил расиданд. ...........

● Dазирае ки киштии он�о дар он �о
шикаст, ч� ном дошт?

Сокинони �азира ме�рубон буданд ва барои он�о оташ
афр�хтанд, зеро хунук буд ва борон меборид.

● Расми он чиро, ки ба дасти Павлус овезон шуд, каш.

● Баъд бо Павлус ч� шуд? Дар гирди �авоби дуруст
хат каш.

& мурд.      �е� чиз.      Дасташ варам кард.      & сахт касал шуд.

● �арф�ои аввали чиз�ои дар поён тасвиршударо навис, ва мефа�м�, ки к� дар
�азира дар �а77и Павлус Jамхор� мекард.

● Дар та7вим навис, ки чанд р!з Павлус дар хонаи ! буд.

● Dавоб�ои нодурустро хат зан, то фа�м�, ки
дар хонаи �оким ч� р!й дод.

Писари / Падари / Зани  Публиюс хеле бемор буд, бинобар ин Павлус

фарёд зад / гиря кард / дуо гуфт ва дастонашро гузошта, �ро шифо дод.

Баъди се мо� сафари Павлус ба Рум давом ёфт. 7ро ба Рум оварда, дар �абси хонаг2
ниго� медоштанд. Ба Павлус и�озат медоданд, ки ме�мононро �абул намояд. Ояти
охирини китоби Аъмолро хон, ва ту мефа�м2, ки � ч2 мекард. Павлус то охири умраш
ба одамон дар бораи На�отди�андаи худ Худованд Исо на�л мекард. 7 дар
вазъият�ои душвори �аёти худ ба Худованд бовар2 мекард. 7 медонист, ки Худо �е�
го� �ро тарк намекунад. Агар ту, чун Павлус, ба Худованд Исо бовар кун2,
7 гуно��оятро мебахшад ва �амеша бо ту мешавад.
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ДАРСИ 1-УМ: Павлус дар доварӣ
Ерусалим ва яҳудиён Ояти тиллоӣ:

1 Петрус  
3:14 а

Аъмол 21: 17-40
ва 22: 1-30-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Румиён 1: 16 •  2 Тимотиюс 1: 8 ва 12

Дарси мо аз он сар мешавад, ки Павлус ба шаҳри калон меояд ва бо пирони калисои
маҳаллӣ вомехӯрад.

● Номи шаҳр ва номи яке аз пиронеро, ки Павлус бо ӯ вохӯрд, навис.

Павлус он чиро, ки Худо дар байни ғайрияҳудиён кард, ба онҳо нақл намуд, ва онҳо дар
навбати худ ба ӯ нақл намуданд, ки бисёр яҳудиён ҳамчунин ба Хушхабар бовар
карданд. Аммо онҳо аз он овозаҳо оиди он чизҳое ки гӯё Павлус таълим медиҳад, дар
ташвиш буданд.

● Он чиро, ки аз рӯи овозаҳо, гӯё Павлус таълим медод, 
бо СУХАНОНИ ХУД навис.

Павлус розӣ шуд ба гурӯҳе ки дар маъбад маросимеро ба ҷо оварданӣ буд, ҳамроҳ
шавад, ва ба ин восита исбот намояд, ки ин овозаҳо бардурӯғанд.

● Ҷавоби саволҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. (21: 17-40)

1. Чанд нафар одам назр карда буданд?

2. Киҳо ба Павлус нохушиҳо меоварданд?

3. Сокинони Юнонро чӣ меномиданд?

4. Номи ҷои парастиш дар Ерусалим.

5. Онҳо мегуфтанд, ки ҷои ................... нопок
карда шудааст.

6. Одамон фарёд мезаданд, ки: "ӯро .................!"

7. Номи шаҳре ки зодгоҳи Павлус буд.

8. Павлусро бо чанд занҷир бастанд?

9. Павлус аз мириҳазор иҷозат хост, ки ба кӣ сухан гӯяд?

● Аз ҳарфҳои боқимондаи муаммо номи он касро
тартиб дода навис, ки ба фикри яҳудиён Павлус
ӯро ба маъбад дароварда буд. (Ояти 29-ро хон)
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Павлусро базӯр аз дасти ин одамони ба хашм омада халос карданд. Павлус ба мириҳазор
муроҷиат намуда, хоҳиш кард, ки ба халқ муроҷиат намояд.

● Дар зери ҷавобҳои дуруст хат каш.

Мириҳазор гумон кард, ки Павлус ҳамон  МИСРӢ / РУМӢ / СУРИЯГӢ  аст,

ки шӯриш бардошта буд ва дар он  40 / 400 / 4000 кас иштирок доштанд.

Павлус гуфт, ки ӯ  РУМӢ / ЮНОНӢ / ЯҲУДӢ

аст ва аз СУР / ТРӮОС / ТАРСУС  мебошад.

Ба Павлус иҷозат дода шуд, ки ба халқ муроҷиат намояд. Ӯ ба онҳо дар бораи он нақл кард, ки
чӣ тавр ба Исои Масеҳ имон овард ва шогирди Ӯ шуд.

● Дар назди ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ, ва рақами оятеро, ки ҷавобро тасдиқ мекунад,
навис:

1. Павлус дар назди Ҷамлиил таълим гирифта буд. ................ ояти ........

2. Ӯ ба Димишқ равона буд, то ки масеҳиёнро зиндонӣ кунад. ................ ояти ........

3. Дар роҳ, нисфишабӣ, бар ӯ нури дурахшоне дурахшид. ................ ояти ........

4. Ӯ овозеро шунид, ки мегуфт: “Ман Исои Носирӣ ҳастам”. ................ ояти ........

5. Ӯ пурсид: “Худовандо, ман ба куҷо равам?” ................ ояти ........

● Мувофиқи суханони Ҳанониё, Павлус бояд кӣ мешуд? (Аъмол 22:14-15-ро хон)

Павлус шаҳодати худро бо фаҳмондани он ба охир расонд, ки Худо аз Ерусалим рафтанро
ба ӯ фармуд.

● Аз кадом суханони Павлус ногаҳон яҳудиён ба ғазаб омаданд?

Фармон дода шуд, ки Павлусро қамчинкорӣ кунанд, то фаҳманд, ки чаро одамон ба ин суханони
ӯ чунин муносибати хашмгинона карданд.

● Павлус ба сарбози румӣ, ки ӯро қамчинкорӣ карданӣ буд, чӣ савол дод?

● Байни азсаргузарониҳои Павлус ва он чи Худованд Исо дар доварӣ
аз сар гузаронд, чӣ умумият ҳаст?

Пас аз вохӯрӣ бо Худованд Исо ҳаёти Павлус дигаргун шуд. Акнун мақсади ӯ он буд, ки ба ҳар кас
дар бораи он чизе ки Худованд Исо барои ӯ кардааст, нақл намояд.

Огар ту масеҳӣ бошӣ, ба дигарон дар бораи он чизе ки Исо бароят кардааст, нақл менамоӣ?
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
A11

ДАРСИ 2-ЮМ: Павлус дар маҳкама 
Қайсар ва ҳокимон Ояти тиллоӣ:

1 Петрус 3: 15
Аъмол 23: 23-30;

24: 1-27; 
25: 1-12-ро хон

Хониши иловагӣ: •  2 Тимотиюс 2: 1-7 •  1 Петрус 4: 12-19

Баъд аз Павлусро халос кардани сарбозони румӣ, ӯро роҳбарони динии яҳудиён пурсуков
карданд. Он шаб Худованд ба Павлус гуфт, ки ӯ бояд дар Рум низ дар бораи Ӯ шаҳодат диҳад
(Аъмол 23:11). Ҳангоме ки Павлус дар қалъа буд, хоҳарзодаи ӯ бохабар шуд, ки душманонаш бар
зидди Павлус суиқасде ташкил карданӣ ҳастанд. Аз ҳамин сабаб ӯро аз Ерусалим ба Қайсария ба
назди ҳокими румӣ фиристоданд. 

● Дар хоначаҳо навис, ки Павлусро чӣ қадар сарбозон ҳамроҳӣ мекарданд.

Сарбоз Савора Найзаандоз

Мириҳазор ба ҳоким нома фиристода, воқеаро
фаҳмонд.

● Номҳои ин одамонро дар номаи лӯлапеч навис.

Баъди якчанд рӯз Павлус дар назди ин ҳоким дар рӯ ба
рӯи айбдоркунандагони худ меистод.

● Номи саркоҳин (сардори хизматгузорони Ибодатгоҳ) ва нотиқи ӯро навис.

● Павлус худаш худро ҳимоя мекард. КРОССВОРДРО пур кун ва мефаҳмӣ, ки баъд чӣ
рӯй дод. (Ба Аъмол 24:10-21 нигар)

1. Павлус ба кӣ хизмат мекард?

2. Мувофиқи суханони айбдоркунандаҳо, Павлус 
дар тамоми ............ халқро ба шӯр меовард.

3. Павлус чанд рӯз дар Ерусалим буд? (24:11)

4. Павлус барои ................... ба Ерусалим омада буд.

5. Павлус ба таълимот оиди ........... мурдагон бовар мекард,
аз ҳамин сабаб ҳоло дар назди Феликс истода буд.

6. Миллати айбдоркунандагони Павлус, ки аз вилояти
Осиё буданд, ............ буд.

7. Ӯ ба ҳамаи он чи дар ........... навишта шуда буд,
бовар мекард. (24:14)

8. Павлус ба Худо ................... дошт.

Муҳокимаи ин масъала ба вақти дигар гузошта шуд. Вақте ки Павлус дар ҳабс буд, ӯ бо хурсандӣ
имконияти дар бораи Худованд Исо шаҳодат доданро истифода бурда, ба ҳоким ва зани яҳудии
вай, ва ба онҳое ки барои мулоқот назди ӯ меомаданд, шаҳодат дод.
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● Кроссвордро пур кун.
1. Павлус дар бораи кӣ шаҳодат медод?
2. Феликс интизор буд, ки Павлус ба вай чӣ медиҳад?
3. Феликс мехост яҳудиёнро ............... кунад.
4. Номи зани Феликс чӣ буд?
5. Миллати зани Феликс чӣ буд?
6. Баъди Феликс кӣ ҳоким шуд?

● Ҳангоме ки Павлус ба онҳо дар бораи Худованд Исо нақл мекард,
ӯ ба кадом се чиз диққати махсус медод? (Аъмол 24:25-ро хон)

● Феликс ҳамаи инро шунида, тарсид. Мутаассифона, ӯ ба Павлус чӣ гуфт?

Чӣ хел ғамангез аст, ки ӯ Хушхабарро шунид ва фаҳмид, ки бояд ба Худованд Исо чун ба
Наҷотдиҳандаи худ бовар кунад, аммо қабули ин қарорро ба вақти дигар гузошт. Ӯ баъдтар ҳам
масеҳӣ нашуд. Қабули ин қарорро ба вақти дигар гузоштан хатарнок аст. Ҳамчун Худованд ва
Наҷотдиҳанда қабул намудани Исои Масеҳ дар ҳаёти ҳар як шахс қарори муҳимтарин аст.

Павлус бори дигар дар бораи Исо нақл намуд, аммо ба ҳар ҳол ӯро боз ду сол дар зиндон
монданд. Тафтиши кори ӯ ба Фестус, ки баъди Феликс ҳоким шуда буд, супурда шуд.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки чаро сарварони яҳудӣ мехостанд Павлусро ба
Ерусалим баргардонанд (25: 1-3).

Худо бори дигар Павлусро наҷот дод ва ӯ бо хурсандӣ дар бораи имони худ нақл  карданро
давом медод.

● Павлус доварии киро талаб кард ва барои чӣ?

Худо гуфт, ки Павлус дар Рум шоҳиди Ӯ мешавад, ва баъди якчанд вақт ӯро маҳз
ба ҳамон ҷо бурданд!

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он қисми оят хат каш, ки мефаҳмонад, ки чӣ гуна
ба одамон дар бораи боварии худ ба Исои Масеҳ нақл кардан даркор аст. 

Чӣ гуна ту дар бораи боварият ба Исои Масеҳ ба дигарон нақл менамоӣ?

1. 2. 3.
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқаддас A11

ДАРСИ 3-ЮМ: Павлус дар доварӣ
Қайсария ва подшоҳ Ояти тиллоӣ:

Аъмол 17:30
Аъмол 25: 13-27;
26: 1-32-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Луқо 21: 12-15 •  Аъмол 22: 3-16

Пеш аз он ки Павлус ба Рум назди қайсар равад, ҳоким
ду касро қабул намуд. Ӯ бо онҳо оиди масъалаи Павлус
гап зад. 

● Ҳоким кӣ буд, ва ӯ дар куҷо мезист?

● Меҳмонони ҳоким чӣ ном доштанд?

Ҳоким ба шоҳ дар бораи баҳс дар миёни Павлус бо роҳбарони яҳудӣ нақл кард.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ин баҳс дар бораи чӣ буд.

● Павлус доварии киро талаб мекард? Дар атрофи ҷавоби дуруст хат каш.

Қайсарро           Подшоҳ Ҳиродусро           Искандари Бузургро

● Чаро ҳоким Павлусро даъват намуд, ки дар назди подшоҳ, сарлашкарон ва
бузургони (сарварони) шаҳр баромад кунад? (25: 23-27)

Павлус ба онҳо дар бораи он нақл кард, ки чӣ тавр ӯ ба Худованд Исо имон овард.

● Аъмол 9:15-ро хон ва он қисми суханони Худованд Исоро ба Ҳанониё, ки
акнун иҷро мешуданд, навишта гир.
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● 26: 1-23-ро хон ва ба саволҳо оиди он ки Павлус ба подшоҳ чӣ мегуфт, ҷавоб деҳ.

Павлус пеш ба кадом гурӯҳи динӣ тааллуқ дошт? .............................................

Павлус гуфт, ки чӣ набояд барои онҳо аз ақл берун намояд?   Эҳёи ..............................

Ӯ аз баъзе сарварон дар Ерусалим чӣ гирифт? ..............................................

Ин сарварон чӣ гуна унвон доштанд? ..............................................

Павлус бо масеҳиён дар куништҳо чӣ кор мекард? ...............................................

Нуре ки Павлус дид, аз куҷо буд?  ...............................................

Павлус дар нутқаш чанд сибти Исроилро зикр кард? ..............................................

Нуре ки Павлус дид, аз нури чӣ равшантар буд? ..............................................

Дар роҳ ба кадом шаҳр Худованд Павлусро нигоҳ дошт? ..............................................

● Аъмол 9: 3 ва 4-ро хон ва навис, ки Худованд Исо ба Павлус чӣ гуфта муроҷиат кард.

● Суханони НОДУРУСТИ ҚАЙДШУДАРО хат зан, то донӣ, ки Павлус
аз Худованд Исо кадом супоришро гирифт. 

“Чашмони яҳудиён ва ғайрияҳудиёнро ВОЗ КУНАД / ПӮШАД,  то ки онҳо аз

ЗУЛМОТ / РӮШНОӢ  ба  ЗУЛМОТ / РӮШНОӢ бароянд ва аз чанголи

ШАЙТОН / ҚАЙСАР халос шуда ба Худо рӯ оваранд, ва

БАХШОИШИ ГУНОҲҲО / ҶАЗО БАРОИ ГУНОҲҲО пайдо кунанд”.

● Павлус маъвиза карда, одамонро даъват мекард, ки чӣ кор кунанд? (Аъмол 26:20)

● Фестус шаҳодати Павлусро чӣ тавр қабул кард?

● Подшоҳ Ағрипос ба саволи Павлус, ки оё ӯ ба ин гуфтаҳо бовар мекунад, чӣ гуфт?

● Ин одамон нисбати Павлус ва айбдоркунӣ бар зидди ӯ ба чӣ хулоса омаданд?

Подшоҳ Ағрипос ба он наздик буд, ки ба гуфтаҳои Павлус бовар кунад ва
масеҳӣ шавад. Аммо ӯ пурра бовар накард, ва масеҳӣ нашуд. Ҳоло бисёр
одамон Хушхабарро дар бораи Худованд Исо мешунаванд, аммо бисёриҳо
қарор намекунанд, ки Ӯро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул намоянд.

Ту чӣ гуна қарор қабул менамоӣ?

Барои масеҳӣ шудан, мо бояд он чиро кунем, ки Павлус мавъиза мекард.

1.

2.

3.
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқаддас A11

ДАРСИ 4-УМ: Павлус дар доварӣ
Шикастани киштӣ

Ояти тиллоӣ:

Аъмол 27: 25

Аъмол 27: 1-44;
28: 1-10; 

28: 28-31-ро хон

Хониши иловагӣ: •  2 Қӯринтиён 11: 21-33 •  2 Тимотиюс 4: 16-18

Сафари Павлусро ба Рум Юлиус ном мирисад сардорӣ мекард. Дар поён ту харитаеро мебинӣ, ки
дар он хатти ҳаракати онҳо ишора шудааст.

● Ба саволҳо ҷавоб дода, кроссвордро пур кун.

1. Онҳо баҳрро дар рӯ ба рӯи он ҷой гузаштанд. (Ояти 5)

3. Номи шахсе ки ҳамроҳи онҳо буд. (Ояти 2)

4. Шаҳре ки ӯ дар он мезист.

5. Миллати ӯ.

● Номи ҷойҳоеро, ки дар поён тасвир шудаанд, дар харита дар назди ҳарфҳо навис.

A. Бандаре ки онҳо дар рӯзи дуюми сафар ба он ҷо омаданд. (Ояти 3)  .....................

Б. Ҷазирае ки онҳо муддате дар он буданд. (Ояти 7-9)   .....................

В. Ҷазирае ки пеш аз шикастани киштӣ номбар мешавад. (Ояти 16) .....................

Г. Ҷазирае ки дар назди он киштии онҳо шикаст. (28:1) .....................

● Дар назди ҷумлаҳо ҷавоби Ҳа ё Не ва рақами оятеро, ки ҷавоби туро тасдиқ
менамояд, навис.

Мирисад бо Павлус муносибати бад мекард.                  ......................   ояти ..............

Мирисад ба огоҳиҳои Павлус гӯш накард.    ......................   ояти ..............

Ҳангоме ки боди шарқӣ вазид, онҳо равона шуданд ......................   ояти ..............
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● Маллоҳон барои наҷот додани киштӣ чӣ кор карданд?

Дар Аъмол 27:25 нишон дода шудааст, ки чӣ тавр Павлус, ба шарофати боварии худ ба
ваъдаҳои Худо, дар киштӣ будагонро рӯҳбаланд менамуд.

● Суханони Павлусро, ки ба ваъдаҳои Худо боварӣ доштани ӯро исбот мекунанд,
навис.

● Кроссвордро пур кун, то бидонӣ, ки баъд чӣ рӯй дод.

Аз чап ба рост

1.  Дар рӯзи чандум хушкӣ намудор шуд? (27: 27)

2. Павлус киро шукргузорӣ намуд? (27: 35)

3. Киҳо маҳбусонро куштанӣ буданд? (27: 42)

4. Кӣ нагузошт, ки маҳбусон кушта шаванд? (27: 43)

5. Одамони киштӣ сиҳату саломат ба кадом
ҷазира баромаданд? (28: 1)

Аз боло ба поён

6. Сокинони ҷазира ба онҳо чӣ намуданд? (28: 2)

7. Номи шахсе ки Павлус падарашро шифо дод,
чӣ буд? (28: 8).

8. Худо бисёр беморони ҷазираро ба воситаи Павлус ........... дод. (28: 9)

Онҳо се моҳ дар ҷазира буданд. Баъд Павлус ва ҳамроҳонашро ба Рум равон намуданд.

● Аъмол 28:28-ро хон ва навис, ки мувофиқи суханони Павлус, ба ғайрияҳудиён
чӣ фиристода шудааст? 

● Ҳангоме ки одамон ба назди Павлус меомаданд, ӯ кадом ду корро мекард?

Оё ту наҷот дорӣ? 

Оё ту ба Худованд Исо ҳаёти худро супоридаӣ? 

Оё ту ба дигарон дар бораи Ӯ нақл мекунӣ?
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

ҲАМАГӢ:



Таваллуди 

Наҷотдиҳанда 



Закарё ва занаш Элисобаъ муддати дароз аз Худо хо�иш мекарданд,
ки ба он�о фарзанд ди�ад. Акнун он�о пир шуда буданд, ва
�айриимкон метофт, ки Элисобаъ к�дакдор шавад. 

Боре Закарё дар Маъбад (Хонаи Худо)
хизматгузор$ мекард. Ба � фаришта
зо�ир шуда, гуфт, ки ба %ариб$ зани �
писардор мешавад. Он�о бояд к�дакро
Я�ё ном гузоранд.

К� писардор мешавад?

Э __ __ __ __ __ __ __  

Он�о бояд к�дакро ч� ном мегузоштанд? Я __ __ 

Аммо Закарё ба фаришта бовар накард. Он го� фаришта гуфт, ки Закарё то таваллуд
шудани к�дак гунг мешавад.

+ангоме ки мо дуо мег�ем, бояд бовар кунем, ки Худо дуои моро мешунавад.

Суханони фариштаро ранг кун.

ЗЗакарё, дуои ту
шунида шудааст.

Лу�о 1: 13
/10

!икояи 1"ум: Закарё ва Элисобаъ
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо ба дуо �авоб меди�ад.

Лу�о 
1: 5�25�ро хон

Расмро ранг кун

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
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т
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А12



Фаришта ба Закарё ва Элисобаъ гуфт, ки он�о
писардор мешаванд. Акнун фаришта 3аброил ба
Марям зо�ир шуд. 4 гуфт, ки вай низ Писаре таваллуд
мекунад ва номашро Исо мегузорад.

Модари Исо ч$ ном дошт?

Писари Марям назар ба писари Закарё ва Элисобаъ
хеле му�имтар аст, чунки 4 Писари Худо аст.

Марям фа�мида наметавонист, ки ч$ тавр чунин
во%еаи бузург р�й дода метавонад. Аммо фаришта �ро

ором кард. 4 гуфт: 

ББарои Худо
�е( чизи
)айриимкон нест. Лу�о 1: 37

!арф�оро ранг кун.

Марям ба фаришта бовар кард. Тамоман на ба монанди Закарё, ки бовар накард! Марям хости
Худоро %абул намуд ва модари ин К�даки хеле махсус шуд. Мо �ам бояд пурра ба гуфта�ои
Худо бовар намоем.

Таваллуди Худованд Исо < м�ъ=изаи бе�тарин аст!

Дарси Китоби Му/аддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A12

/10

!икояи 2"юм: Марям ва фаришта 3аброил
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Марям ба суханони Худо бовар кард.

Лу�о 
1: 26�38�ро хон 

Че�раи хурсанди Марямро тасвир
намо ва расмро ранг кун



Таваллудшавии к�дак �амеша во%еаи
�айратовар ва хурсандибахш аст. Таваллуди
к�даки Элисобаъ �айриодд$ буд, чунки
фариштаи Худо ваъда дода буд, ки � таваллуд
мешавад.

А�ли оила ва �амсоя�о барои дидани писар
омаданд. Он�о гумон мекарданд, ки ба писар
номи падарашро меди�анд, аммо Элисобаъ
гуфт: “Не!” 

+ангоме аз Закарё пурсиданд, � навишт: “Номи
� Я�ё аст”.

Закарё ч� навишт?

Пас аз он ки Закарё номи к�дакро навишт, боз
гап зада метавонистаг$ шуд. Закарё Худоро
ситоиш кард. +ама аз ин во%еа �айрон
мешуданд.

Я�ё ба воя расида пай�амбари Худо шуд, ки одамонро ба омадани
Худованд Исо тайёр намуд.

Дарси Китоби Му/аддас 
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

A12

/10

!икояи 3"юм: Таваллудшавии Я�ё
Ин �икоя дар бораи и�рошавии ваъда�ои Худо аст.

Лу�о 

1: 57�80�ро хон 

Расми к�дакро дар дасти Закарё каш
ва баъд тамоми расмро ранг кун

Н_ _ _   � 

Я_ _ 

а_ _.



Марям ва Юсуф ро�и дарозеро
аз Носира ба Байт<Ла�м тай
карданд. Ин барои он даркор буд,
ки фармони %айсари Рум и=ро
шавад. 

Дар Байт<Ла�м бисёр касон =амъ
шуданд, бинобар ин ба Юсуф ва
Марям лозим омад, ки дар о�ил
шабро гузаронанд. Ма�з дар
�амин =о Исо таваллуд шуд.
Марям 4ро парпеч карда, дар
охур гузошт, ки ба он =о барои
чорво х�рок мегузоштанд.

Дар зери (авоб�ои дуруст хат каш.

Марям ва Юсуф дар : ме�монхона /   /аср /   беморхона /  о)ил

=ои хоб ёфта тавонистанд.

Исоро ба кат /   охур /   аробача гузоштанд.

+ар р�з дар ин =а�он сад�о к�дакон таваллуд мешаванд, аммо �е= го� мисли 4
к�даке таваллуд нашуда буд. Ин К�дак Писари Худо аст.

Худоро барои му�аббати бузургаш ташаккур гуфтанро фаром�ш накун. Худо
Писари Худро ба ин =а�он фиристод, то ки �ар як одам аз гуно��о на=от ёфта
тавонад. 

/10

!икояи 4"ум: Таваллудшавии Исо
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Исо ба замин омад. Лу�о 

2: 1�7�ро хон 

Расмро ранг кун

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Закарё ва Элисобаъ
Ояти тиллоӣ:

Луқо 1:13

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад.

Луқо 1:5-25-ро
хон

Аз бобҳои аввали Инҷили Луқо мо дар бораи оилаи коҳин (хизматгузор
дар Хонаи Худо) Закарё мехонем. Ӯ ва занаш Элисобаъ фарзанд
надоштанд. Акнун, ки онҳо пир шуданд, умеди фарзанддор шудан
тамоман аз байн рафт.

Боре навбати дар Маъбад (Хонаи Худо) хизмат кардани Закарё расид.

● Дар зери расмҳо номи он мард ва занашро, ва номи он ҷоеро,
ки ӯ хизмат мекард, навис.

Ногоҳ фариштаи Худованд дар назди ӯ пайдо шуд. Закарё хеле тарсид.
Фаришта гуфт: "Натарс, зеро дуои ту шунида шудааст, ва занат Элисобаъ
ба ту писаре таваллуд мекунад, ва ӯро Яҳё ном мегузорӣ”.

● Суханони фаришта Ҷаброилро навишта пурра кун.

/6

/6

З______  Элисобаъ ба ту п_______  таваллуд 

мекунад, ва ӯро Я______  ном мегузорӣ.

Омӯзиши Китоби Муқаддас

с
а
т

ҳ
и

 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А12



НАТИҶА:

Фаришта фаҳмонд, ки кӯдаки таваллудшуда одами махсус мешавад. Худо ӯро барои
он истифода мебарад, ки бисёр одамон аз бадӣ рӯ гардонанд ва ба Худованд боварӣ
намоянд.

Закарё ба он чи шунид, бовар карда наметавонист! Ӯ ва занаш
барои фарзанддор шудан пир шуда буданд. Ӯ дар ин бора ба
фаришта гуфт. 

Он гоҳ фаришта гуфт, ки азбаски Закарё ба фарзанддор шуда
тавонистани худ бовар накард, то таваллуд шудани кӯдак гап
зада наметавонад.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Закарё гуфт, ки ӯ ва занаш барои фарзанддор 
шудан хеле пир шудаанд.

Закарё дарҳол ба фаришта бовар кард.

Фаришта гуфт, ки Закарё нобино мешавад.

Ҳангоме ки Закарё аз Маъбад баромад, ӯ гап зада
наметавонист, ва ба ӯ лозим омад, ки бо имову ишора гап
занад. Ҳама фаҳмиданд, ки ӯ дар Маъбад як чизи
махсусеро дидааст.

Баъди муддате Элисобаъ интизори фарзанд буд. Суханони
фаришта иҷро шуданд!

● Суханони фаришта Ҷаброилро ранг кун.

“Дуои ту
шунида шуд”

Луқо 1: 13

Худо ҳама вақт дуоҳои моро мешунавад. Ӯ мехоҳад, ки мо бовар кунем, ки
Ӯ ба дуоҳои мо ҷавоб дода метавонад.

/2

/6



НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2
A12

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Марям ва фаришта Ҷаброил
Ояти тиллоӣ:

Луқо 1: 37
Луқо 1:26-38-ро

хон

Дар он вақте ки Закарё ва Элисобаъ интизори фарзанд
буданд, фариштаи Худованд боз як хабарро овард.

Ин дафъа фаришта Ҷаброил дар назди Марям, хеши
Элисобаъ пайдо шуд. Марям ҳанӯз оиладор нашуда буд,
аммо фаришта ба вай гуфт, ки вай низ писардор
мешавад.

Ин Кӯдак Писари Худо аст, ва номи Ӯ Исо мешавад.

● Кроссвордро пур кун.

1. Номи фаришта.

2. Номи духтаре ки хеши Элисобаъ буд.

3. Номи Кӯдак.

4. Ин Кӯдак П___________  Худо аст.

Марям аз он чи фаришта ба вай гуфт, ҳайрон шуд. "Ин чӣ тавр мешавад, – пурсид
ӯ, – дар ҳоле ки ман ба шавҳар набаромадаам?"

● Дар саволи Марям ҷойҳои холиро пур кун.

Фаришта фаҳмонд, ки Худо Рӯҳулқудс бо қуввати бузурги Худ инро ба амал
меоварад. Мӯъҷиза ба амал меояд ва дар ҳақиқат Кӯдак Писари Худо мешавад.

Ин чӣ т_____  м___________, дар ҳоле ки ман 

ба  ш__________  н_________________?" 
/6
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Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

1

2

4 3



● Ояти тиллоиро ранг кун ва аз ёд намо. Ин оят барои фаҳмидани он ёрӣ

медиҳад, ки ин мӯъҷиза чӣ хел рӯй дод.

Зеро ки назди
Худо ҳеҷ каломе

(сухане) бе оқибат
намемонад.

Луқо 1: 37

Марям ба он чи фаришта ба ӯ гуфт, бовар
кард. Тамоман на ба монанди Закарё,
ки ба суханони фаришта бовар накард!

Марям бо хушнудӣ тайёр буд хости Худоро
қабул намояд, бинобар ин модари Кӯдаки
хеле махсус шуд.

● Дар назди ҳар як ҷумла ҷавоби

ҲА ё НЕ навис.

Марям ба фаришта бовар накард. ............

Худо Рӯҳулқудс бо қуввати 
бузурги Худ инро ба амал меоварад. ............

Марям бо хушнудӣ тайёр буд 
хости Худоро қабул намояд. ............

Марям мехост хости Худоро дар ҳаёти худ
иҷро намояд. Бе шубҳа, бисёр касон, агар
дар ҷои вай мебуданд, бовар намекарданд.
Аммо Марям ба Худо бовар мекард.

Ту ҳам метавонӣ дар ҳамаи вазъиятҳои
ҳаёти худ ба Худо бовар намоӣ.

/3

/3

НАТИҶА: 



НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқаддас A12

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Таваллуди Яҳё
Ояти тиллоӣ:

Луқо 1: 76

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Луқо 1:57-80-ро
хон

Ниҳоят Элисобаъ фарзанддор шуд. Ин кӯдак писаре буд, 
ки Худо ӯро ваъда карда буд.

Хешовандон ва ҳамаи ҳамсояҳо барои онҳо хурсандӣ мекарданд.
Ҳама хушбахт буданд.

Одатан дар Исроили қадим ба кӯдак ҳангоми ҳаштрӯза шуданаш ном мегузоштанд.
Аксаран ба писарон номи яке аз хешовандонро мегузоштанд. Ҳама мехостанд, ки
кӯдакро Закарё ном монанд, аммо Элисобаъ "Не!" гуфт. Вай фармудаи фариштаро
дар ёд дошт.

● Ҳарфҳои аввали рақамҳои дар поён

тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки

модар ба писараш чӣ ном гузоштанӣ

буд.

● Расми кӯдакро дар дасти Закарё

бикаш.

Ҳама қарор доданд аз Закарё пурсанд, ки ба
кӯдак чӣ ном гузоштан лозим аст. Закарё гап
зада наметавонист, аммо навишта метавонист.
Ӯ навишт: "Номи ӯ Яҳё аст".

●   Дар зери анҷоми дурусти ҷумла хат каш.

Закарё ҷавоб дода наметавонист, зеро:

...ӯ ба қароре омада наметавонист.

...ӯ гап зада наметавонист.

...ӯ мехост, ки Элисобаъ қарор қабул 
намояд.

/2
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2

1 17 11



● Ҳарфҳои партофташударо

навис, то ки он чи Закарё

навишт, ҳосил шавад.

Ҳамин ки Закарё ин суханонро
навишт, ӯ дарҳол ба гап задан сар
кард ва Худоро ситоиш намуд.

Ҳама аз ин воқеаи рӯйдода ҳайрон
шуданд. Ин хабар зуд дар тамоми
он ҷойҳо паҳн шуд. Одамон
мефаҳмиданд, ки кӯдак аз дигарон
фарқ дорад, ва Худо барои ӯ
тақдири махсусеро муқаррар
намудааст.

● Ҳарфҳои партофташударо навис.

Ҳамин ки 3 __ __ __ __ __   н __ __ __ __ __ , ки номи кӯдак  Я __ __    а __ __ ,  

ӯ ба гап задан сар кард. Ӯ  Х __ __ __ __ __  ситоиш кард,  

ва ҳамаи ҳамсояҳо аз ин воқеаи рӯйдода 

ҳ __ __ __ __ __    ш __ __ __ __ __.

Ҳангоме ки Закарё Худоро ситоиш мекард, гуфт, ки замоне мерасад, ки писари ӯ
пайғамбари Худованд мешавад, ва барои омадани Худованд Исо роҳро тайёр
мекунад.

● Дар гирди ҷавобҳои дурусти саволҳо хат каш:

1) Кӣ Худоро ситоиш мекард?   Закарё / Ҷаброил / Яҳё

2) Кӣ пайғамбари Худованд мешавад? Закарё / Ҷаброил / Яҳё

Ҳангоме ки Яҳё ба воя расид, ҳамааш ҳамон
тавр шуд, ки Худо ба воситаи Закарё пешгӯӣ
карда буд!

/4

/6
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Н_ _ _  ӯ 

Я _ _

а _ _ .

НАТИҶА:



НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқаддас A12

ҲИКОЯИ 4-УМ: Таваллуди Исо

Ояти тиллоӣ:

Луқо 2: 7

Аз ягон кас хо�иш кун, ки барои ёфтани ин оят�о аз Китоби Му�аддас ба ту ёр� расонад.

Луқо 2: 1-7-ро
хон

Марям интизори таваллуд шудани кӯдак
буд.

Дар он айём қайсари Рум фармон
бароварда буд, ки ҳама барои саршуморӣ
ба шаҳри зодгоҳи худ раванд.

Ин маънои онро дошт, ки Марям ва
Юсуф бояд ба шаҳри Довуд, ки Байт-
Лаҳм ном дошт, сафари дуру дароз
мекарданд.

● Дар харита номи шаҳреро, ки Марям ва Юсуф дар он зиндагӣ
мекарданд, ва шаҳреро, ки бояд ба он мерафтанд, навис.

Ҳангоме ки онҳо ба Байт-Лаҳм омаданд,
дар он ҷо он қадар бисёр одамон буданд,
ки барои шабгузаронӣ ҳеҷ ҷое набуд.
Ҳамаи меҳмонхонаҳо банд буданд. Дар
охир онҳо ҷоеро барои шабгузаронӣ
ёфтанд, ки оғил барои чорво буд.

Исо дар ҳамон ҷо таваллуд шуд. Марям
ӯро парпеч карда, ба охур гузошт, ки
одатан дар он ҷо хӯроки чорворо
мегузоштанд. Ҳеҷ кас пай намебурд, ки
Кӯдаке ки ба охур гузоштанд, Худи Худо
буд.

/4

Замини Исроил

Н __ __ __ __ __

Баҳри

Миёназамин

Баҳри

Мурда

100 км

Б__ __ __ - Л__ __ __

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



● Кроссворд 

Аз чап ба рост

1. Дар куҷо барои шабгузаронӣ 
ҷой набуд?

Аз боло ба поён

2. Номи модари Кӯдак чӣ буд?

3. Шаҳре ки Юсуф ва Марям дар он
зиндагӣ мекарданд, чӣ ном дошт?

4. Кӯдакро ба куҷо гузоштанд?

5. Шаҳре ки Марям ва Юсуф ба он ҷо омаданд, 
чӣ ном дошт?

Ҳар рӯз дар ин ҷаҳон садҳо кӯдакон таваллуд мешаванд, аммо ҳеҷ гоҳ мисли
Ӯ кӯдаке таваллуд нашуда буд. Ин Кӯдак Писари Худо аст.

Мо бояд ба Худо барои муҳаббати бузургаш шукргузорӣ намоем. Худо
Писари Худ Исои Масеҳро ба ин ҷаҳон фиристод, то ки Ӯ Наҷотдиҳандаи
ҳар як шахс гардад.

● Ҳарфҳои партофташударо навис.

Исо  П __ __ __ __ __     Х __ __ __   аст. 

Исо барои он ба ин ҷаҳон омад, ки

Н __ __ __ __ д __ __ __ н__ __ и    ҳар як шахс гардад.

/6
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с
а
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 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

НАТИҶА:



�ИКОЯИ 1�УМ: Аввалин Иди Милод 
Боварнокардан
! Ояти тилло�:

Луо 1: 37
Луо 1: 5�20

ва 57�67�ро хон

Бе�тарин т
�фае ки �ангоми Иди Милод гирифта�, ч� буд? Шояд ин чизе буд, ки ту
оиди он �атто орзу �ам намекард�. Дар давоми ин дарс�о мо дар бораи аввалин Иди
Милод мефа�мем, ки он ва�т Исо таваллуд шуда буд. Аммо ним сол пеш дар оилаи як
пирамард, ки ко�ин (хизматгор дар Хонаи Худо) буд, к
даке таваллуд шуд, ки бо
пайдо шудани худ ба падару модараш хурсандии зиёд овард!

● �ангоми таваллуд шудани ин к�дак к� подшо� буд? 
�авоби дурустро ишора намо.

*айсар Фиръавн /иродус Яъ�уб 

Дар он замон одамон гумон мекарданд, ки агар дар оила фарзанд набошад, пас
падару модар ягон кори нодуруст карда, Худоро ран1ондаанд. Аммо ба оят�ои 5 ва
6 нигар.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Закарё ва Элисобаъ ч� гуна одамон буданд.

● Дар р� ба р�и -умла�о -авоби �А ё НЕ навис.

Закарё ва Элисобаъ аллакай
пиронсол буданд. ................

Закарё дар �аср кор мекард. ................

Ба Закарё фаришта зо�ир шуд. ................

Закарё ва Элисобаъ писарашонро 
Юсуф ном гузоштанд. ................

/амсоя�о аз ин во�еа хеле зи� шуданд. ................

/1

/2

/5
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А12



�АМАГ2:

● Хат кашида расми дастро бо -авоби дуруст пайваст намо. Закарё ...

подшо� буд фарис� буд 

мо�игир буд ко�ин буд

● Ин во5еаро дар Китоби Му5аддас хон ва кроссвордро �ал намо.

Аз боло ба поён

1. Фаришта ба Закарё гуфт:

“ ...........  ту муста1об (шунида) шудааст”.

2. Элисобаъ  ............  Закарё буд.

3. Он�о ба к
дак ч� ном гузоштанд?

      Аз чап ба рост

4. Фаришта дар тарафи рости ............................ истод. (ояти 11)

● Дар кадом оят мехонем, ки Закарё нубувват (пешг��) карданро сар кард?

● Ояти тиллоиро навис.

● Хабар дар бораи к�дак дар к��истони кадом вилоят па�н шуд?

Закарё ба суханони фаришта бовар карда наметавонист, аммо суханони фаришта и1ро шуданд!
> набояд шуб�а мекард. Го�о ба мо ба он чизе ки дар Китоби Му�аддас навишта шудааст, бовар
кардан душвор аст. Лекин мо набояд шуб�а кунем. Ояти тиллоиро хон ва дар ёд ниго� дор C  

“Назди Худо �е- каломе (сухане) бе о5ибат намемонад!”

Ояти:

Я __ __ __ __

/1

/7

/1

/2

/1

2

1

4

3



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас A12

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Аввалин Иди Милод
Супориши махсус Ояти тилло�:

Луо 1: 38

Луо 

1: 26�38�ро хон

Оё туро ягон ва�т дар мактаб барои ягон кори махсус интихоб кардаанд? Шояд барои иштирок
дар са�нача ё дар назди тамоми мактаб баромад кардан. Ба фикрам, ин ба ту маъ�ул буд. 
Тасаввур кун, ки Марям худро ч� тавр �ис мекард, �ангоме фа�мид, ки модари Писари Худо,
Худованд Исо, мешавад!

● Дар мо�и чандум фаришта �аброил аз -ониби Худо ба ша�ри Носира фиристода 
шуд? Дар гирди -авоби дуруст хат каш:

Мо�и �афтум            Мо�и дуюм            Мо�и шашум

● Ба савол�о -авоб де�, ва баъд -авоб�оро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. 
Калима�о дар самт�ои гуногуни муаммо пин�он карда шудаанд.

1. Номи вилояте ки ша�ри зодго�и Марям дар он 1ойгир буд.

(ояти 26) ...............................

2. Номи ша�р ч� буд?  (ояти 26) ................................

3. Номи бокира ч� буд?  (ояти 27) ................................

4. Марям номзади к� буд?  (ояти 27) ...........................

5. Худо ваъда карда буд, ки ба К
дак тахти киро меди�ад?

(ояти 32) ................................

6. Ин К
дак бар хонадони к� �укмрон� мекунад?

(ояти 33)  .............................

7. Номи фаришта ч� буд?  (ояти 26) ...............................

● Суханонеро, ки фаришта ба Марям гуфт, рамзкушо� намо ва
аз р�и тартиби дуруст навис.

! ЙЭ / ПУАЙЗРФ    /    ХУВАНДДО    /    ОБ    /    УТСТ

__ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ 

● �арф�ои аввали чиз�ои дар поён тасвиршударо навис, ва номе �осил мешавад, ки
Марям бояд ба К�дак медод.

/7

/1

/2

/1
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�АМАГ2:

● Исо боз якчанд унвон�о дорад. Боз ду унвони Dро навис (оят�ои 32 ва 33).

ва

● �ангоме Марям шунид, ки Писардор мешавад, ч� савол дод?

> пурсид, ки ч� тавр �ан
з ба шав�ар набаромада, к
дакдор шуда метавонад! 

● Суханонеро, ки фаришта ба Марям дар бораи ин К�дак гуфт, навис.

Инак м
ъ1изаи таваллуд шудани На1отди�анда! Худованд Исо Писари Худо аст, ки аз осмон
ба замин омад. Марям >ро чун инсон таваллуд кард ва модари заминии > шуд. Фаришта ин
К
дакро “Му�аддас”, яъне Пок номид. Агар Исо писари Марям ва Юсуф мебуд, он го� > ба
монанди мо гуно�кор мебуд, ва наметавонист моро аз гуно��оямон на1от ди�ад!

● Ра5ами оятеро навис, ки он -о гуфта мешавад, ки
Каломи (Сухани) Худо �амеша и-ро мешавад.

● Суханони Марямро аз ояти тилло� навис.

Марям барои супориши махсус интихоб шуда буд. > бояд модари Исо, Писари Худо, мешуд!
Ин барои 
 хурсандии зиёд буд.

Худованд ба ту низ ягон супориш дода метавонад. Намунаи Марямро ба ёд овар
ва �амеша ба Худо итоаткор бош!

Маънои номи Исо На-отди�анда аст.

1.

2.

3.

/2

/1

/3

/1

/2

Ояти:



Сафар кардан �амеша шав�овар аст. Аммо агар ту
худро на он �адар хуб �ис кун�, сафар хеле вазнин
шуда метавонад. Марям бемор набуд, 
 �омила буд.
> ва Юсуф бояд 112 км масофаро тай мекарданд.
Дар он замон �атора�о ва мошин�о набуданд.
Сафар�о вазнин ва го�о хеле хатарнок буданд.

● Оят�ои 1 то 4�ро хон ва бо СУХАНОНИ
ХУД навис, ки чаро Марям ва Юсуф бояд
ба Байт�Ла�м мерафтанд.

● Хат кашида �ар саволро бо -авоби дуруст пайваст намо.

К� �окими Сурия буд? Носира

Марям ва Юсуф дар ку�о зиндаг� мекарданд? Ме�монхона

Ша�ри подшо� Довуд ч� ном дошт? Кириниюс

Юсуф ва Марям дар ку�о �ой наёфтанд? Байт'Ла�м

● Марям чиро �амчун га�вора барои К�дак истифода бурд?

● Ки�о дар са�ро г�сфандонро посбон� мекарданд?

● Фаришта ба он�о дар бораи ч� хабар расонд? �авоби дурустро ранг кун.

Муждаи
(Хушхабари)

бузург

Му�аббати
калон

Умеди хеле хуб Доварии бузурги
Худо

ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас A12

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Аввалин Иди Милод 
Дар Байт�Ла�м Ояти тилло�:

Луо 2: 11
Луо 

2: 1�20�ро хон

/2

/1

/4

/2

Замини Исроил

Носира

БайтCЛа�м

Ба�ри
Мурда

50 км

/1

Ба�ри
Миёназамин
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�АМАГ2:

● Ояти тиллоиро навис.

● Лашкари осмон Худоро ситоиш карда ч� мегуфтанд? 
Калима�оро аз р�и тартиби дуруст навис.

замин    дар    арши    аъло    бар    Худоро    ва    осоиштаг�    -алол

● Дар р� ба р�и -умла�о -авоби �А ё НЕ навис.

Ч�понон:

�арор доданд, ки �амаашро са�ар� фа�манд. ..............

ба БайтCЛа�м рафтанд ва к
дакро дар охур хобида ёфтанд. ..............

он чиро, ки фа�миданд, ба �е1 кас на�л накарданд. ..............

● Лу5о 2: 16�20�ро хон ва ра5ами оят�оеро навис, ки дар он�о оиди он чи Марям кард
(а), ва он чи ч�понон карданд (б), гуфта мешавад.

Муносибати ту ба он чи дар БайтCЛа�м р
й дод, ч� гуна аст? Магар �айратовар нест, ки
Писари Худо К
даки нотавон шуд! 
Офаридгори тамоми 1а�он акнун дар охур мехобид!

Оё ту ягон ва5т фикр карда�, ки чаро ин р�й дод?
�авоби худро навис.

Агар Ю�анно 3:16Cро хон�, 1авобро меёб�. Худо
моро чунон д
ст дошт, ки Писари Ягонаи Худро ба
мо дод.

Дар Иди Милод мо бо шод� т
�фа�оро гирифта, “ташаккур” мег
ем. Оё ту аз та�ти дил Худованд
Исоро �амчун На1отди�андаи худ �абул карда� ва оё ба Худо барои Т
�фаи беба�ои > ташаккур
гуфта�?

Марям

ч�понон

(б)
Ояти: __________

(a)
Ояти: _________

/2

/3

/2

/2



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Му5аддас A12

�ИКОЯИ 4�УМ: Аввалин Иди Милод 
Дар Маъбад (Хонаи Худо) Ояти тилло�:

Луо 2: 30

Луо 

2: 22�40�ро хон

Аз таваллуд шудани Исо як мо� зиёдтар гузашт. Юсуф ва Марям, шариати я�удиёнро риоя
намуда, Исоро ба Маъбад (Хонаи Худо) оварданд. Дар он 1о он�оро вох
рии махсус интизор
буд!

● Маъбад дар кадом ша�р буд? Дар зери -авоби дуруст хат каш.

Байт'Ла�м              Носира                Ерусалим

● Кадом 5урбон� аз р�и шариат талаб карда мешуд? (Ояти 24�ро хон)

● �арф�ои аввали чиз�ои дар поён тасвиршударо навис, ва номи он шахсро
мефа�м�, ки бо � дар маъбад Марям ва Юсуф  вох�рданд.

● Матни Китоби Му5аддасро барои ин дарс бори дигар хон. Дар р� ба р�и -умла�о
дар бораи ин шахс -авоби �А ё НЕ навис.

> дар Ерусалим зиндаг� мекард. ....................

> шахси одил ва росткор буд. ....................

Р
�ул�удс бар 
 буд. ....................

Худо ба 
 гуфт, ки 
 �е1 го� Масе�ро намебинад. ....................

Р
�ул�удс 
ро ба Маъбад овард. ....................

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ин шахс Исоро дида, ч� кор кард.

Ин шахс яке aз касони камшуморе буд, ки мефа�миданд, ки чаро Худо Писари Худро ба замин
фиристодааст. /атто �озир, пас аз 2000 сол, бисёр одамон намефа�манд, ки Худованд Исо ба
замин барои ч� омад.

ӮЪ

/1

/2

/5

/2

/1
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● Ояти тиллоиро навис.

● Дар гирди номи ду гур��и одамон, ки Шимъ�н �ангоми „нур“
номидани Исо зикр намуд, хат каш.

+алилиён     Хал-�о (/айрия�удиён)      Исроилиён     Юнониён

● Матни Китоби Му5аддасро барои ин дарс бори дигар хон ва
-авоб�оро дар бораи набия дар кроссворд навис.

1. > Исоро дида, Худовандро  ..............  ........... хонд. (ду калима)

2. > шабу р
з ба Худо  .............  мекард.

3. Падари 
 ч� ном дошт?

4. > аз кадом сибт буд?

● Номи набияро, ки дар кроссворд аз боло ба поён �осил шуд, навис.

Таваллудшавии Исо ба бисёри�о шод� овард. (Дар дарси гузашта Марям ва
Юсуф шод� карданд, баъд ч�понон, ва дар ин дарс � Шимъ�н ва �ано!)
Аммо дар �аёти замин� Худованд Исоро на тан�о шод� �амро�� мекард.

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Марям замоне бо дарду Nам
р� ба р� мешавад?

Он чиро, ки дар ин дарс оиди ба ин -а�он омадани Худованд Исо фа�мид�,
навис. Оё ту ба Худо барои бе�тарин т��фаи D � таваллудшавии Исо �
ташаккур гуфта�?

БАРОЯТ ИДИ МИЛОДИ ХУШРО ОРЗУМАНДЕМ!

"Падар Писарро фиристод, то ки На-отди�андаи -а�он гардад".

1 Ю�анно 4: 14

/4

/1

/2

/1

/1

2

3

4

1сатҳи
 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

�АМАГ2:

Ояти: 



ДАРСИ 1-УМ: Таваллуди Наҷотдиҳанда 
Хабари фаришта Ояти тиллоӣ:

Матто 1: 21
Матто 1:18-25;
Луқо 1:26-38-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  1 Тимотиюс 1:15 •  Ибриён 1:1-3 •  1 Юҳанно 4:14 

Ба ин ҷаҳон омадани Исои Масеҳи Наҷотдиҳанда – воқеаи бузургтарин аст! Худо
чандин садсола пештар ба воситаи пайғамбарон омадани Ӯро ваъда дода буд.
Акнун вақти иҷрошавии ин пайғамбариҳо расид. Худо қарор дод, ки нақшаҳои
Худро ба таври хеле махсус амалӣ намояд! Ӯ хабаррасони Худро ба ду кас
фиристод. 

● Матнҳои Китоби Муқаддасро дида, номҳои онҳоро навис.

● Ин одамон дар он вақт ба ҳамдигар кӣ буданд?

● Ҳангоме Юсуф донист, ки арӯсаш ҳомиладор аст, чӣ кор карданӣ шуд?

● Ҳангоме ки ӯ ин корро карданӣ шуд, фаришта ба ӯ чӣ гуфт?

Худо ба Юсуф гуфт, ки Наҷотдиҳанда, ки бояд ба қарибӣ таваллуд шавад, одами
оддӣ нахоҳад буд. Маҳз аз ҳамин сабаб Ӯ ба ин ҷаҳон ба таври махсус меояд.

● Юсуф бояд ба Кӯдак чӣ ном мегузошт?

2.1.

/1

/2

/2

/2

/1
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

А12



НАТИҶА:

● Маънои ин ном "Наҷотдиҳанда" аст. Бо як ҷумла фаҳмон, ки чаро ин
барои Ӯ номи мувофиқ буд.

Аз ин воқеаҳо аён мегардад, ки ваъдаҳое ки Худо чандин садсолаҳо пеш
ба воситаи яке аз пайғамбаронаш дода буд, иҷро мешуданд.

● Матто 1: 22 ва 23-ро хон ва он чизеро, ки пайғамбар гуфт, навишта гир.

Ҳангоме ки фаришта назди Марям омад (Луқо 1: 26-38), ӯ ба вай як хабари
хайратовареро расонд.

● Кроссвордро пур кун.

1. Номи ноҳия ё вилояте ки Марям дар он ҷо мезист.

2. Фаришта ба Марям гуфт, ки “Эй Марям, ........... ”.

3. Калимае ки Наҷотдиҳандаи таваллудмешударо
тасвир мекунад. (ояти 32)

4. Шаҳре ки Марям дар он мезист.

5. Номе ки Марям бояд ба Кӯдак медод.

6. Номи хеши Марям, ки низ ҳомиладор буд.

7.  Фаришта дар бораи Исо гуфт, ки .................. (подшоҳии) Ӯ
интиҳо нахоҳад дошт.

● Дар кроссворд дар гирди номи фариштае ки ба Марям зоҳир

шуд, хат каш ва онро навишта гир:

Хабари фаришта дар бораи Наҷотдиҳанда хеле аҳамиятнок аст, чунки ҳамаи мо ба
наҷот ёфтан аз гуноҳҳоямон эҳтиёҷ дорем (ба ояти тиллоӣ нигар). Худо аз рӯи
муҳаббати бузургаш ба мо Писари Худро дод, то ки Ӯ Наҷотдиҳандаи мо шавад. 

Оё ту Ӯро ба дили худ ва ба ҳаёти худ чун Наҷотдиҳанда даъват намудаӣ?

/2

/2

/7

/1
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқадас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
A12

ДАРСИ 2-ЮМ: Таваллуди Наҷотдиҳанда
Фармони қайсар Ояти тиллоӣ:

Луқо 2: 7
Луқо 2: 1-7-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Масалҳо 21: 1 •  Дониёл 4: 34-35 •  Филиппиён 2: 5-7

Дар давоми солҳои зиёд империяи Румро императорҳо идора мекарданд, ки қайсарҳо
номида мешуданд. Онҳо аз кишвари хурде ки дар он яҳудиён зиндагӣ мекарданд, дар
масофаи хеле дур буданд.

● Номи қайсареро, ки ҳангоми таваллудшавии Худованд Исо
ҳукмронӣ мекард, навис.

Қайсар барои ҷамъ кардани андоз аз ҳамаи онҳое ки ба ӯ тобеъ буданд, қарор дод, ки ҳар як
шаҳрванди империяи худро саршуморӣ, яъне номнавис кунад. Бинобар ин ӯ фармоне
баровард.

● Фармони қайсарро пур кун ва
номи ӯро навис.

Барои иҷро кардани фармони қайсар,
одамон бояд ба маҳалли зодгоҳи худ
мерафтанд. Дар матн аз Китоби
Муқаддас оиди ДУ кас гуфта шудааст,
ки ҳамчунин ба сафар баромаданд. 

● Номҳои онҳоро навис.

●   Дар харита ишора намо:

1 ва 2 Шаҳр ва вилояте ки онҳо
аз он ҷо баромаданд.

3 ва 4 Шаҳр ва вилояте ки онҳо
ба он ҷо равона шуданд.

●   Юсуф аз кадом авлоди машҳур буд?
(ба Луқо 2:4 нигар)

Худо ба ин подшоҳ ваъдаҳои бузург дода буд.

1.

2.
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Фармони қайсар
Аз .....................................

(номи қайсар)

Ба   
кӣ ......................................

(ҳукумрони Сурия)

Фармон медиҳам       
............................................

..............................................

Имзо .....................
/1

1. Ҷ _ _ _ _

2. Н _ _ _ _ _

3. Я _ _ _ _

4. Б _ _ _ - Л _ _ _

Замини Исроил

Баҳри
Мурда50 км

Ба�ри
Миёназамин



● Аз Китоби 2-юми Подшоҳон 7: 16 он чиро, ки Худо ба ин подшоҳ гуфт, навишта гир.

Ҳамаи ин ваъдаҳо бояд дар Худованд Исои Масеҳ иҷро мешуданд.

● Бигӯ, ки чаро сафар (тақрибан 112 км) барои Марям душвор буд.

Мо бояд фаҳмем, ки дар ҳамаи ин воқеаҳо қудрате
зоҳир шуд, ки аз қудрати қайсар бештар буд. Худи
Худо вазъиятро назорат мекард, зеро вақти он
расида буд, ки Писари Ӯ ба ин ҷаҳон ворид шавад.
Садҳо сол пеш аз ин Худо ба воситаи пайғамбар
Мико гуфта буд, ки Наҷотдиҳанда дар Байт-Лаҳм
таваллуд мешавад.

● Мико 5: 2-ро хон ва ин оятро навишта гир.

Қайсар Авғустус, ки дар Рум зиндагӣ мекард, ҳатто тасаввур карда наметавонист, ки Худо
фармони ӯро барои иҷрои ваъдаи Худ оид дар Байт-Лаҳм таваллуд шудани Худованд Исо
истифода бурд. Наҷотдиҳанда на танҳо дар ҷои пешгӯишуда, балки ҳамчунин дар вақти
пешгӯишуда таваллуд ёфт. Худо воқеаҳои ҷаҳонро чунон мувофиқ намуд, ки ин барои
таваллудшавии Наҷотдиҳанда вақти муносиб гардид! 

● Он чиро, ки дар Ғалотиён 4: 4 оиди ин гуфта шудааст, навишта гир.

Дар ояти Китоби Муқаддас дар бораи он чи дар Байт-Лаҳм рӯй дод,
ба таври одӣ ва фаҳмо навишта шудааст.

● Оятҳои 6 ва 7-ро бори дигар хон, ва баъд ояти тиллоиро навишта гир ва дар зери
калимаҳое ХАТ КАШ, ки сабабаи ба охур гузошта шудани кӯдакро мефаҳмонанд.

Ҳамин тавр ин воқеаи бузург рӯй дод! Писари Худо аз осмон фуруд омад ва инсон шуд, то
ки муҳаббати Худоро нишон диҳад ва барои гуноҳҳои мо бимирад. Имрӯз Ӯ мехоҳад ва
метавонад ҳамаи онҳоеро, ки ба Ӯ боварӣ мекунанд, наҷот диҳад. 

Оё ту мехоҳӣ дар дили худ барои Ӯ ҷой диҳӣ?     __________

НАТИҶА:
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқаддас A12

ДАРСИ 3-ЮМ: Таваллуди Наҷотдиҳанда
Чӯпонон Ояти тиллоӣ:

Луқо 2: 11
Луқо 2: 8-20-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Юҳанно 5:24 •  2 Қӯринтиён 6:2

Таваллудшавии кӯдак ҳамеша хурсандии зиёд аст. Хабар хеле зуд паҳн мешавад, ва ба
зудӣ меҳмонон бо табрикот ва тӯҳфаҳо меоянд.

● Мувофиқи матни Китоби Муқаддас, аввалин касонеро, ки
ба назди Исои Кӯдак омаданд, навис.

● Онҳо чӣ тавр дар бораи таваллудшавии Ӯ фаҳмиданд?

● Онҳо чӣ мекарданд, ҳангоме ба онҳо дар бораи таваллудшавии Ӯ
хабар расонда шуд?

● Суханонеро, ки фаришта гуфт, бо диққат хон ва
СЕ УНВОНИ Исоро ёфта, онҳоро дар поён навис.

● Дар поён МАЪНОҲОИ ин се унвон баён шудаанд, аммо онҳо бо тартиби
НОДУРУСТ навишта шудаанд. Рақами унвонро аз рӯи тартиб дар назди
маънои он навис.

Фармонравои Олӣ.

Озодкунанда ё Халоскунанда аз гуноҳ. 

Интихобшудаи Худо.

● Фаришта ба чӯпонон ДУ маълумот дод, то ки онҳо Кӯдакро ёфта
тавонанд. Он маълумотҳоро навис.

Ҳангоме ки фаришта гап заданро бас кард, ногоҳ лашкари осмон пайдо шуданд, ки
Худоро ҳамду сано мехонданд (ситоиш мекарданд).

● Суханони фариштаҳоро навис.

1. Н_________________ 2. М_________________ 3. Х_________________
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



Дар ҳикоят дар бораи чӯпонон се дарси барои мо муҳим ҳаст:

1.  Дар бораи Наҷотдиҳанда ШУНИДАН муҳим аст.

Агар онҳо дар бораи Ӯ намешуниданд, ҳеҷ гоҳ наметавонистанд омада, Ӯро бубинанд!
Мо ҳам вақте ки дар бораи Исо мешунавем, бояд бодиққат бошем.

● Бихон, ки дар Румиён 10: 17 дар бораи шунидани Каломи Худо (Китоби Муқаддас)
чӣ гуфта шудааст. Ин оятро навишта гир.

2.  Дар ҷавоб ба он чи мо мешунавем, ҚАРОР ҚАБУЛ НАМУДАН ВА АМАЛ КАРДАН
муҳим аст.

Чӯпонон дарҳол мувофиқи он чи шуниданд, амал намуданро сар карданд.

● Аз Луқо 2: 15 он чиро, ки чӯпонон баъди ғайб задани фаришта гуфтанд,
навишта гир.

Мо низ бояд ба он чи Худо ба мо мегӯяд, аҳамият диҳем. Шунидан бе амалҳо моро назди
Худо ба Осмон намерасонад!

● Ибриён 2: 3-ро хон. Нисбати чӣ мо бояд беэътиноӣ (бепарвоӣ) накунем?

3.  Он чиро, ки Худо ба мо мегӯяд, ДАРҲОЛ БА ҶО ОВАРДАН муҳим аст.

● Кадом суханон дар ояти 16 мегӯянд, ки чӯпонон дарҳол ба Байт-Лаҳм рафтанд?

Бисёр сабабҳо ҳастанд, ки аз барои онҳо мо қабул намудани
Худованд Исоро набояд ба ягон вақти дигар гузорем. Мо
ҳама медонем, ки ҳаёт дар рӯи замин абадӣ нест, ва Китоби
Муқаддас мегӯяд, ки Худованд Исо боз ба замин меояд.
Аммо акнун на чун Кӯдак, балки чун Соҳиби ҷаҳон.
Имкониятро аз даст надода, Исоро ҳамчун Худованд ва
Наҷотдиҳанда ба дилат даъват намо.

● Суханони Худованд Исоро аз Луқо 13: 24 навишта гир..

НАТИҶА:
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НОМ ВА
ФАМИЛИЯ:Дарси Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
A12

ДАРСИ 4-УМ: Таваллуди Наҷотдиҳанда
Мунаҷҷимон аз шарқ Ояти тиллоӣ:

Матто 2: 11
Матто 

2:1-23-ро хон

Хониши иловагӣ: •  1 Вақоеънома 29: 9-17 •  Луқо 21: 1-4

Баъди муддате барои парастиш намудани Худованд Исо мунаҷҷимон омаданд. Онҳоро боз
"Ҳакимон" ё "Ситорашиносон” меномиданд. Ин одамон бо омӯзиши ситораҳо машғул
мешуданд, ва ҳаракати онҳоро бо диққат назорат менамуданд. Бар хилофи чӯпонон,
мунаҷҷимон масофаи хеле зиёдро тай карда, омада буданд.

● Дар роҳнамо навис, ки онҳо аз куҷо ба 
сафар баромаданд, ва низ номи шаҳре-
ро, ки аввал ба он ҷо омаданд, навис.

● Дар тамоми сафар онҳоро чӣ роҳнамоӣ 
мекард?

Онҳо ба шаҳр омада, пурсиданд: "Куҷост Подшоҳи Яҳудиён, ки таваллуд шудааст?"
Ин савол диққати подшоҳеро, ки он вақт ҳукмронӣ мекард, ҷалб намуд.

● Номи подшоҳ чӣ буд?

● Ин хабар ба ӯ чӣ гуна таъсир кард?

Барои ёфтани ҷавоб ба саволи мунаҷҷимон, подшоҳ саркоҳинон ва китобдононро даъват
кард, ки Навиштаҳои Муқаддасро (Аҳди Қадимро) медонистанд.

● Онҳо ба подшоҳ чӣ ҷавоб доданд?

● Мико 5:2-ро, ки онҳо дар асоси ин оят ҷавоб доданд, навишта гир.

Мунаҷҷимон дар ин бора маълумот пайдо намуда, боз 10 км то Байт-Лаҳм роҳ рафтанд.
Ситорае ки онҳоро аз аввали сафар роҳнамоӣ мекард, дар болои он ҷое ки Исо буд, истод.
Дар он ҷо онҳо Кӯдакро бо Марям ва Юсуф ёфтанд. Мунаҷҷимон Ӯро парастиш намуданд
ва ба Ӯ тӯҳфаҳои гаронбаҳо тақдим намуданд.
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● Онҳо ба Ӯ чӣ тӯҳфаҳо оварданд?

● Кроссвордро пур кун.

Аз чап ба рост

1. Мунаҷҷимон аз кадом тараф омаданд? 

2. Чӣ онҳоро ба назди Кӯдак роҳнамоӣ мекард?

3. Мунаҷҷимон ситораро дида,

.............................. шод шуданд.

4. Ҳиродус аз мунаҷҷимон ....................

пайдо шудани ситораро фаҳмида гирифт.

Аз боло ба поён

5. Ҳангоме Ҳиродус фаҳмид, ки мунаҷҷимон бо роҳи 

дигар ба ватанашон баргаштад, ....................  шуд. 

6. Юсуф дар хобаш фаҳмид, ки онҳо бояд ба ............. раванд.

7. Кӣ дар хоб ба Юсуф зоҳир шуд?

Мунаҷҷимон тӯҳфаҳои гаронбаҳо оварда, бо ин нишон доданд, ки Худованд
Исоро хеле қадрдонӣ мекунанд. Худо ба онҳо нишон дод, ки Подшоҳи навзод
МАХСУС аст, ва онҳо мефаҳмиданд, ки Ӯ сазовори ганҷҳои беҳтарин аст.

Ҳар яки мо бояд ба худ савол диҳад: "Оё Ӯ барои МАН гаронбаҳост? Оё Ӯ
барои ман аз ҳама муҳим аст? Оё Ӯ Худованди МАН ва Наҷотдиҳандаи МАН
аст?"

● Ҳангоме ки ту дар бораи ин саволҳо фикр кардӣ,
Румиён 12:1-ро навис.  

1) 2) 3) /3
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/1
сатҳи
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

Барои қайдҳои муаллим/а:

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

НАТИҶА:
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