
Вақте ки Исо шашҳафтаина шуд, падару модараш Ӯро ба Хонаи Худо
оварданд. Дар он ҷо онҳо бо шахси росткоре вохӯрданд, ки номаш
Шимъӯн буд.

Худо ба ӯ ваъда дода буд, ки то Наҷотдиҳанда -
Исоро набинад, маргро намебинад. Вақте ки
Шимъӯн Исои кӯдакро дид, Ӯро ба дастонаш
гирифта, ба Худо раҳмат гуфт. 

Ӯ хеле хурсанд буд, ки бо чашмони худ

ННаҷоти
Худоро дид.

Ҳарфҳо ва расмро ранг кун.

Марям ва Юсуф дар Хонаи Худо боз бо зане
вохӯрданд, ки номаш Ҳано буд. Вай дар он ҷо
шабу рӯз ба Худо хизмат мекард. Вақте ки
Ҳано Исоро дид, Худоро раҳмат гуфт ва ба
ҳама дар бораи Исо гап мезад.

Оё ту ба Худо барои муҳаббати бузургаш “раҳмат” гуфтаӣ? 
Муҳаббати бузурги Худо дар он аён шуд, ки Ӯ ба замин Писари Худ Исои
Масеҳро фиристод. Ҳоло дар бисёр кишварҳо таваллуди Исоро ҳамчун
“Иди мавлуди Исо” ҷашн мегиранд.
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�икояи1�ум: Вохӯрӣ бо Худованд

Ин ҳикоя дар бораи миннатдорӣ ба Худо барои Писари Ӯ аст. Луқо 
2:22-38-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:

Б1



Оё ту ба худ роҳеро тасаввур карда метавонӣ, ки бо он одамони хеле бисёр рафта
истодаанд? Одамон дар бораи ҳар чиз сӯҳбат мекунанд, кӯдакон бошанд, ханда ва
бозӣ мекунанд. Баъд аз тамом шудани иди Песаҳ (Фисҳ) дар Ерусалим Марям ва
Юсуф  ҳамроҳи дигар оилаҳои бисёр ба хонаашон бармегаштанд. Хонаи онҳо дар
шаҳри Носира буд. 

Вақте ки онҳо аз шаҳр баромада ба хона бармегаштанд, Исо ҳамроҳашон набуд.
Марям ва Юсуф фикр карданд, ки Ӯ ҳамроҳи дигар кӯдакон рафта истодааст. 

Бегоҳӣ онҳо диданд, ки
Исо дар байнашон нест!
Онҳо даррав ба шаҳр
баргаштанд, то ки Исоро
кофта ёбанд. 

Баъд аз се рӯз онҳо Исоро
дар ибодатгоҳ, дар байни
муаллимони Шариати Худо
ёфтанд. Ӯ суханҳои онҳоро
гӯш мекард ва Худаш ҳам
ба онҳо савол медод.

Ҳама ҳайрон мешуданд, ки
Исо дар бораи Худо ин
қадар бисёр медонад. Ӯ
ҳоло 12-сола буд, аммо бо
вуҷуди ин фақат мехост ба
Падари Осмонии Худ
хизмат кунад.

Исо чандсола буд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

5-сола 8-сола 12-сола

Исо калон мешуд ва ҳама вақт итоаткор буд. Мо ҳам бояд гапи онҳоеро, ки
бароямон ғамхорӣ мекунанд, гирем. Вақте ки кӯдакон чунин рафтор мекунанд, ин
ба Худо маъқул аст. 

Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.

Исо ҳама вақт и__ __ а __ __ __р        б__ __.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б1
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�икояи2�юм: Давраи кӯдакии Исо

Ин ҳикоя дар бораи давраи кӯдакии Исо аст. Луқо 
2:39-52-ро хон

Расмро ранг кун.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Пеш аз он ки Исо ба одамон расондани хушхабарро сар кунад, Худо Яҳёро
назди одамон фиристод, то ки ба онҳо суханҳои бисёр муҳимро гап занад. Яҳё
писари Закарё ва Элисобаъ буд. Яҳё ба одамон мегуфт, ки онҳо бояд ислоҳ
шаванд ва барои корҳои бадашон аз Худо бахшиш пурсанд. Яҳё ҳар касеро, ки
зиндагияшро ба таври нав сар кардан мехост, дар дарёи Урдун ғӯта медод.

Шояд ту ҳам корҳои бад кардаӣ? Агар ин тавр бошад, ту бояд ислоҳ шавӣ ва
барои корҳои бадат аз Худо бахшиш пурсӣ. Худо мехоҳад туро бахшад ва ба ту
ёрдам диҳад, ки акнун фақат корҳои хуб кунӣ.

Боре ба пеши Яҳё барои ғӯта гирифтан Худованд Исо омад. Лекин ба Исо
лозим набуд, ки барои ягон рафтори бад бахшиш пурсад, чунки Ӯ ягона одам
аст, ки ҳеҷ гоҳ кори бад накардааст. Аз ин ҷиҳат Исо аз дигар одамон фарқ
мекунад!

Ҳангоми ғӯта гирифтани Исо Худи Худо аз осмон гап зада гуфт, ки “Ту Писари
Маҳбуби Ман ҳастӣ”. Худо ба ҳама нишон дод, ки аз Писари Худ қаноатманд
ва хушҳол аст.

Дар рӯ ба рӯи ҷумлаи дуруст аломати (V) гузор.

Исо ҳеҷ гоҳ кори бад накардааст.

Исо Яҳёро ғӯта дод.

Расмро ранг кун.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б1
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�икояи3�юм: Ғӯта гирифтани Исо дар дарёи Урдун

Ин ҳикоя дар бораи Исоро ғӯта додани Яҳё аст. Луқо 
3:1-22-ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Исо баъд аз ғӯта гирифтанаш ба
биёбон рафт. Биёбон ҷои хеле гарм ва
хушк мебошад. Дар он ҷо қариб ягон
чиз намерӯяд. Исо чил шабонарӯз дар
биёбон буд. Тамоми ин вақт Ӯ ҳеҷ чиз
нахӯрда буд ва хеле гушна монд.

Шайтон ба Исо пешниҳод кард, ки
сангҳоро ба нон табдил диҳад. Исо
медонист, ки ба гапи шайтон гӯш
кардан - беитоатӣ ба Худо, Падари
Осмонии Худ аст, барои ҳамин ин хел
накард.

Баъд шайтон Исоро ба як кӯҳи баланд гузошта, ба Ӯ ҳамаи подшоҳиҳои
ҷаҳонро нишон дод. Шайтон ваъда дод, ки агар Исо ба вай саҷда кунад, ҳамаи
ин подшоҳиҳоро ба Ӯ медиҳад. Исо ба шайтон бо суханони дар Китоби
Муқаддас навишташуда ҷавоб дод: "Танҳо ба Худованд Худо саҷда кун”.

Суханони Исоро, ки ба мо мегӯянд, ки бояд чӣ кунем, ранг кун.

ББа Худованд
Худо саҷда кун. 

Дар охир шайтон ба Исо гуфт, ки Худашро аз ҷои баландтарини
ибодатгоҳи Худо ба замин партояд. Исо дар ҷавоб он чиро гуфт, ки Китоби
Худо мегӯяд - Худованд Худоро озмоиш кардан (санҷиш кардан) мумкин
нест.  Исо ҳама вақт мехост ба Падари Осмонии Худ итоат кунад ва
корҳои ба Ӯ маъқулро иҷро кунад.

Дар хотир дор: Худованд Исо аз шайтон хеле зӯртар аст.
Агар мо ба Исо боварӣ дошта бошем, Ӯ ба мо ёрӣ медиҳад, ки
ба ҳар гуна бадӣ “НЕ” гӯем.
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�икояи4�ум: Озмоиш дар биёбон

Ин ҳикоя дар бораи он мебошад, ки ба чизи бад “Не” гуфтан даркор аст. Луқо 4:1-13-ро
хон

Дар болои кӯҳ расми Исоро каш 

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:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Марям ва Юсуф Исоро  
ба Хонаи Худо меоваранд Ояти тиллоӣ:

Луқо 2:30

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 
2:22-38-ро хон

Вақте ки Исо шашҳафтаина шуд, падару модараш мувофиқи Шариати
Худо барои яҳудиён Ӯро ба Хонаи Худо оварданд, ки дар Ерусалим буд.
Дар он ҷо вохӯрии аҷоиб рӯй дод!

● Кроссвордро ҳал кун.

1. Номи модари Исо.
2. Номи шавҳари Марям.
3. Номи кӯдак.
4. Номи шаҳре ки

ибодатгоҳи Худо дар он ҷо буд. 

Онҳо дар Хонаи Худо бо як марди росткор
вохӯрданд, ки номаш Шимъӯн буд. Худо ба
Шимъӯн ваъда дода буд, ки то вақте ки вай
Наҷотдиҳанда - Исои Масеҳро набинад,
намемурад. Вақте ки Шимъӯн Исоро дид,
Ӯро ба дастонаш гирифта, Худоро барои ин
Кӯдаки махсус ситоиш кард ва шукр гуфт.
Вай бисёр хурсанд шуд, ки Наҷоти Худоро
бо чашмони худ дид.

1

2

4 3
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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:

Б1



● Калимаҳоро ранг кун.

Наҷоти Худо
Ҳамон вақт дар Хонаи Худо як зани пир буд, ки номаш Ҳано буд. Ӯ аз қабилаи Ошер
буд ва номи падараш Фануил буд. Ҳано ба одамон суханҳои Худоро гап мезад. Ӯ
шабу рӯз ба Худо бо рӯза ва дуо хизмат мекард. Вақте ки ӯ Исоро дид, Худоро
ситоиш кард.

● Ҷавобҳоро навис ва кроссвордро, ки дар бораи Ҳано аст, пур кун.

1. Вай аз кадом қабила буд?  ________

2. Номи падараш чӣ буд?  ____________

3. Вай  _______ рӯз дуо мекард.

4. Вақте ки вай Исоро дид, Худоро 

____________ кард.

Ҳано на фақат Худоро барои Исо шукр мегуфт, балки инчунин
хабари хушро дар бораи Исо ба дигар одамон мерасонд.

● Ҳано боз чӣ кор мекард? Ҳарфҳои
партофташудаи калимаҳоро навис.

Вай   х __ б __ р __      х __ ш __ о    ба 

дигар одамон мерасонд.

Худо барои наҷот додани мо Худованд Исоро ба
замин фиристод ва сазовор аст, ки одамон барои
ин Ӯро шукр гӯянд. Худованд Исо ҳамчун
кӯдак таваллуд шуд, то ин ки Наҷотдиҳандаи
одамон шавад. Ӯ омад, то ки Наҷотдиҳандаи ту
ҳам шавад. Ту Ӯро барои ин шукр гуфтаӣ?

/8
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ҲАМАГӢ:

1

2

3

4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Замони кӯдакии Исо
дар шаҳри Носира Ояти тиллоӣ:

Луқо 2:40

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 
2:39-52-ро хон

Исо ҳамроҳи падару модараш Марям ва Юсуф дар шаҳри Носира дар вилояти
Ҷалил зиндагӣ мекард.

Халқи Исроил иди махсус доштанд, ки номаш Песаҳ (Фисҳ) буд. Дар рӯзҳои ин ид
одамон бо оилаҳояшон ба шаҳри Ерусалим меомаданд, то ки Худоро дар ибодатгоҳи
Ӯ дар Ерусалим парастиш кунанд.

Барои кӯдакон шаҳри калонро якчанд рӯз тамошо кардан ва якҷоя баргаштан бисёр
шавқовар буд.

● Номи иди махсус чӣ буд?

П __ __ __ __ .

Исо аллакай дувоздаҳсола шуда буд.
Падару модари Ӯ чун ҳарсола барои ҷашни
иди Песаҳ ба Ерусалим омаданд ва Исоро
ҳамроҳашон гирифтанд. Вақте ки онҳо
баъди ид ба хона бармегаштанд,  диданд,
ки Исо ҳамроҳашон нест. Марям ва Юсуф
фикр карданд, ки Вай ҳамроҳи дигар
хешовандон омада истодааст.

Лекин дар охири рӯз Марям ва Юсуф
Исоро наёфтанд. Онҳо ташвиш кашида Ӯро
мекофтанд ва ба Ерусалим баргаштанд.

Онҳо баъд аз се рӯзи кофтуков Ӯро дар Ерусалим, дар Хонаи Худо ёфтанд. Исо дар
байни муаллимони Шариати Худо нишаста буд. Ӯ онҳоро гӯш мекард ва ба онҳо
савол медод.

● Исо чандсола буд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

5-сола 8-сола 12-сола /2

/4

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



● Марям ва Юсуф чӣ қадар вақт Исоро кофта буданд? 
Aз расми даст то ҷавоби дуруст хат каш.

3 ҳафта

3 соат

3 рӯз

● Онҳо Исоро дар куҷо ёфтанд? Он расмро, ки ба ҷавоби дуруст
мувофиқ аст, ранг кун.

дар қаиқ      дар таги дарахт дар Хонаи Худо              дар хона

Муаллимони Шариати Худо ҳйрон шуда буданд, ки Исо дар бораи Худо ин қадар
бисёр медонад. Вақте ки Марям ва Юсуф Исоро ёфтанд, онҳо ҳам ҳайрон шуданд.
Модараш ба Ӯ гуфт: “Эй Фарзандам! Чаро Ту бо мо чунин рафтор кардӣ? Падарат
ва ман хеле ғам хӯрда, Туро ҷустуҷӯ кардем”. Исо ҷавоб дод: "Чаро маро ҷустуҷӯ
кардед? Магар намедонистед, ки Ман бояд дар ҳамон ҷое бошам, ки ба Падарам
тааллуқ дорад?” 

● Исо чӣ гуфт? Дар поён ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.

Чаро Маро  ҷ _ _ _ _ _ _   кардед? Магар  н _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,  ки Ман  

б_ _ _   дар ҳамон ҷое бошам, ки ба  П _ _ _ _ _ _    т_ _ _ _ _ _   дорад?

Марям ва Юсуф суханони Исоро нафаҳмиданд. Падари Исо Худо мебошад.
Барои ҳамин Исо маҳз ба Хонаи Худо - ҷое ки ба Худо тааллуқ дошт, рафт.

Вақте ки онҳо ба хона омаданд, Исо чун ҳарвақта ба Марям ва Юсуф итоаткор буд,
ва пеши онҳо ва Худо - Падари Осмонии Худ рафтори хуб мекард.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои дуруст калимаи “ҲА”-ро навис.

Худо падари Исо аст.

Исо ба Марям ва Юсуф итоаткор буд.

Бисёр муҳим аст, ки мо ба онҳое ки бароямон ғамхорӣ мекунанд,
итоат кунем, ва гапи онҳоро гӯш кунем. Вақте ки кӯдакон чунин
рафтор мекунанд, ин ба Худо маъқул аст!

ҲАМАГӢ:

/3

/5

/4

/2



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Ғӯта гирифтани Исо
Ояти тиллоӣ:

Луқо 3:22
(қисми дуюми оят)

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 
3:1-22-ро хон

Аз вақти таваллуд шудани Исо 30 сол гузашта буд.
Назди дарёи Урдун бисёр одамон ҷамъ мешуданд.
Онҳо барои шунидани суханҳои Яҳё меомаданд.
Худо ба Яҳё супориш дод, ки одамонро ба омадани
Наҷоткор Исои Масеҳ тайёр кунад. 

●    Ба саволҳо ҷавоб деҳ

1.  Номи одаме, ки Худо ба вай супориш дод, чӣ буд?  ________

2.  Номи дарё чӣ буд?   __________

Дар Китоби Муқаддас гуфта шудааст, ки “сухани Худо ба
Яҳё буд”. Худи Худо ба Яҳё гуфта буд, ки вай ба одамон
бояд чӣ гӯяд.

● Калимаҳоро ранг кун.

... сухани Худо
ба Яҳё буд.

Луқо 3:2

Яҳё ба одамон мегуфт, ки онҳо гуноҳкор мебошанд ва бояд барои корҳои бадашон
аз Худо бахшиш пурсанд, ва дигар гуноҳ накунанд. Яҳё онҳоеро, ки ба таври нав
зиндагӣ кардан мехостанд, дар оби дарёи Урдун ғӯта медод. 

Шояд ту ҳам ягон кори бад кардаӣ? Пас, ту бояд аз Худо бахшиш пурсӣ ва ислоҳ
шавӣ. Худо мехоҳад туро бахшад ва ба ту ёрдам диҳад, ки акнун фақат рафтори хуб
намоӣ.
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ҲАМАГӢ:

Боре назди Яҳё Худованд Исо омад, то ин ки Яҳё Ӯро ғӯта диҳад. Ба Исо лозим
набуд, ки барои рафтори бад бахшиш пурсад, чунки Ӯ ягона одам мебошад, ки ҳеҷ
гоҳ гуноҳ накардааст. Бинобар ин Исо аз дигар одамон фарқ мекунад!

● Исо ҳеҷ гоҳ чӣ накардааст?

Исо ҳеҷ гоҳ  г __ __ __ __   накардааст.

Ҳангоми яӯта гирифтани Исо Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) дар шакли кабӯтар бар Ӯ
фаромад. Худи Худо аз осмон гап зада, ба одамон нишон дод, ки аз Писари Худ
қаноатманд ва хушҳол аст.

● Аз ҳарфи “Т ” сар карда, баъд аз як ҳарф ҳар ҲАРФИ ДУЮМИ
навбатиро навис, то фаҳмӣ, ки Худо аз осмон чӣ гуфт.

● Расми он парандаеро ранг кун, ки дар шакли он Рӯҳулқудс фаромад:

Бум   Шутурмурғ Зоғ Кабӯтар

● Аз куҷо овоз омад? Ҷавоби дурустро бо аломати (V) қайд кун.

Аз замин Аз осмон Аз дарё
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Оё ту ягон бор дар синф танҳо мондаӣ? Вақте ки ту ягон чизи каси дигарро медидӣ,
мисол пиченӣ ё ручкаи зеборо, чиро ҳис мекардӣ? Оё ту онро ба худат гирифтан
мехостӣ?

Оё ту ба васвасаи ягон кори бад кардан
дучор шудаӣ? Ба бадӣ “Не” гуфтан на
ҳама вақт осон аст. Биё фаҳмем, ки Исо
чӣ тавр рафтор мекард.

● Ҳарфҳои партофташудаи
калимаҳоро навис.

Чиро на ҳама вақт кардан осон аст?

Ба  б __ __ __ “НE”  г __ __ __ __ __ .  

Исо чил шабонарӯз дар биёбон буд. Тамоми ин вақт Ӯ ҳеҷ чиз нахӯрда буд, бинобар ин
гушна монд.  Ҳамон вақт пеши Исо шайтон омада, Ӯро васваса мекард. Шайтон ба Исо
пешниҳод кард, ки сангҳоро ба нон табдил диҳад. Аммо Исо ин корро накард. 

● Исо чанд шабонарӯз дар биёбон буд? Ҷавоби дурустро ранг кун.

440 рӯз 30 рӯз 20 рӯз
● Ҷумлаи дурустро бо аломати (V) қайд кун.

Исо дар назди баҳр буд.

Исо тамоман ягон чиз намехӯрд.

Шайтон Исоро васваса мекард, ки
сангҳоро ба нон табдил диҳад.

ҲИКОЯИ 4-УМ: Озмоиш дар биёбон

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

Ояти тиллоӣ:

Луқо 4:8

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 
4:1-13-ро хон

/2
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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:

ҲАМАГӢ:

Баъд шайтон Исоро ба як кӯҳи баланд гузошта, ба Ӯ ҳамаи подшоҳиҳои
ҷаҳонро нишон дод. Шайтон гуфт, ки агар Исо ба вай саҷда кунад, ҳамаи ин
подшоҳиҳо аз они Исо мешаванд. Исо ба шайтон бо Суханони Китоби
Муқадас ҷавоб дода гуфт, ки танҳо ба Худо саҷда кардан лозим аст. 

● Шайтон аз Исо чӣ мехост?

Мехост, ки Исо  б _     в __ __     с __ __ __ __     к __ __ __ __ .

● Суханони ояти тиллоиро ранг кун (Луқо 4:8). Исо ба шайтон бо
ҳамин суханҳо ҷавоб дод:

Ба Худованд Худои
худ саҷда кун

Баъд шайтон Исоро ба Ерусалим бурд ва ба ҷои аз ҳама
баланди Хонаи Худо гузошта, гуфт: “Агар Ту Писари
Худо бошӣ Худатро ба замин парто ва бо ту ҳеҷ чиз
намешавад”. Шайтон Исоро озмоиш мекард, ки Ӯ
қуввати Худро нишон диҳад. Ва боз Исо ба шайтон бо
суханони дар Китоби Муқаддас навишташуда ҷавоб
дод: “Худованд Худои худро озмоиш накун”.

Худованд Исо ба шайтон бо суханони дар Китоби
Муқаддас (Аҳди Қадим) навишташуда ҷавоб медод, то
ба вай нишон диҳд, ки Ӯ танҳо ба Худо, Падари Худ
итоат мекунад. Чӣ тавре ки мо фаҳмидем, Худованд Исо
ҳеҷ гоҳ гуноҳ намекард.

Худованд Исо дар салиб барои гуноҳҳои мо ҷазо
гирифт. Вақте ки мо ба ин бовар мекунем, ва бо боварӣ
худамонро ба Ӯ месупорем, Ӯ гуноҳҳои моро мебахшад.
Баъд, вақте ки дар мо хоҳиши ягон чизӣ бад кардан
пайдо шавад, Ӯ ба мо ёрӣ медиҳад, ки ба чунин
хоҳишҳо “Не” гӯем. Дар хотират нигоҳ дор, ки
Худованд Исо аз шайтон хеле зӯртар аст. 

/6

/2



Ёрони (наздикони) ту киҳоянд? Шояд
наздикони ту ҳамсояҳоят мебошанд?
Шояд наздикони ту хешовандон  ё
ҳамсинфонат мебошанд?

Ба Исо ҳам ҳамин хел савол дода
буданд. Исо дар ҷавоб як масал гуфт.

● Бо одаме ки сӯи Ериҳӯ мерафт чӣ рӯй дод? 
Ҷавоби дурустро бо аломати (V) қайд кун.

Ӯ ба ҷарӣ афтид.

Ба ӯ роҳзанҳо ҳамла карданд.

Ӯ барои нӯшидан об надошт.

Ӯ бо роҳи нодуруст рафт.

● Дар поён муфассал навис, ки бо ин одам чӣ рӯй дод.

Масалҳои Исо воқеаҳои одии зиндагиро тасвир мекунанд, ки
дар бораи Худо ва фарудаҳои Ӯ панду насиҳат медиҳанд.

ДАРСИ 1-УМ: Масалҳои Исо
Ёри (наздики) ман кӣ аст? Ояти тиллоӣ:

Луқо 10:27
Луқо

10:25-37-ро хон

/1
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Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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● Баъд аз ҳамин роҳ се одами дигар низ мегузаштанд. Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузор ва
мефаҳмӣ, ки ин одамон киҳо буданд.

Вақте ки ин роҳгузарон одами захмдорро (латхӯрдаро) дар роҳ диданд, ҳар кадоми онҳо ба
таври худ рафтор кард.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо навис, ки кӣ чунин рафтор кард.

Аз пеши ӯ гузашта рафт.

Наздик омада, ӯро дид ва гузашта рафт.

Назди ӯ омада, ба вай ёрӣ расонд.

Танҳо шахси сомарӣ дар ҳақиқат ёри ин одам  буд.

● Калимаҳои партофташударо дар ҷойҳои мувофиқи ҷумла навис, то фаҳмӣ, ки
чӣ тавр шахси сомарӣ ба ин одам ёри нек шуд.

соҳиби    равған     динор    шароб   ду     ҷароҳатбандӣ    меҳмонхона    хари   захмҳои 

Вай назди ӯ омада, ба _________  ӯ ________  ва  _________  рехту  _______________  кард;

ва ӯро ба  ________  худ савор карда, ба як   _______________  овард ва ба ӯ ғамхорӣ намуд;

Рӯзи дигар вай  ___   _______ бароварда, ба  ___________  меҳмонхона дод. 

● Исо мефармояд, ки ба наздиконамон чӣ гуна муносибат кунем?
Ояти тиллоиро навис ва дар зери ҷавоби ин савол ХАТ КАШ.

Исо ба мо мегӯяд, ки ёри (наздики) мо ҳар касе мебошад, ки ба ёрии мо мӯҳтоҷ аст. Чӣ қадар
Худоро дӯст доштани мо аз он маълум мешавад, ки мо чӣ тавр ба Худо итоат мекунем ва
дигар одамонро дӯст медорем. Сомарии некдил барои мо намунаи хуби он аст, ки чӣ тавр мо
бояд дигаронро дӯст дорем.

● Ту ба дигарон чӣ тавр ёрӣ расонда метавонӣ? Фикратро дар ин бора дар байни
расми “дастҳое ки ёрӣ мерасонанд” навис. 

НОКИҲ ДЛОЕИЗАВ МӢСАРО

ҲАМАГӢ:
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Дар зиндагии ту чӣ аз ҳама муҳим аст? Шояд ин ягон одам ё ягон чиз мебошад? Мо ҳар
рӯз рекламаҳоро мебинем, ки ба мо бозичаҳо ё ягон чизи навбаромадро нишон медиҳанд.
Вақте ки мо чунин чизҳоро мебинем, фикр мекунем, ки бе онҳо зиндагӣ карда наметаво-
нем. Ин чизҳо то кадом дараҷа барои ту муҳим ҳастанд? Дар ин дунё ягон чиз то абад
боқӣ намемонад. Лекин Худо ба одамон тӯҳфаи ҷовидонӣ додан мехоҳад. Агар ту Исоро
ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кунӣ, Худо ба ту ин тӯҳфаро медиҳад. Масале, ки мо
дар ин дарс меомӯзем, ба мо ҳамчун огоҳӣ гуфта шудааст.

● Ояти тиллоиро навис, ва мефаҳмӣ, ки ин чӣ гуна огоҳӣ аст.

● Масалро истифода бурда, ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Ин одам моҳигир буд.

Ин одам сарватдор буд.

Ин одам танҳо барои худаш ғамхорӣ мекард.

● Вақте ки киштзори одами сарватдор ҳосили фаровон овард, ӯ худ ба худ
чӣ гуна савол дод? Рӯ ба рӯи ҷумлаи дуруст аломати (V) гузор.

Ҳосили зиёдатиро ба кӣ диҳам?

Чӣ кунам? Барои захира кардани ҳосилам ҷой надорам. 

Бо пулҳои кор кардагиям баъд чӣ кор мекунам?

● Ҳарфҳои партофташудаи о, а, у, и, е-ро навис, ва мефаҳмӣ, ки одами
сарватдор чӣ гуна қарор кард.

● Дар ин ҳикояи Китоби Муқаддас одами сарватдор
чанд бор калимаи “худ”-ро истифода бурдааст?
Ҷавобатро бо рақам дар чоркунҷа навис.

/1

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

ДАРСИ 2-ЮМ: Масалҳои Исо
Одами сарватдор Ояти тиллоӣ:

Луқо 12:15
Луқо 

12:13-21-ро хон
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ҲАМАГӢ:

● Бо СУХАНҲОИ ХУДАТ навис, ки вақте одами сарватдор дар бораи оянда
фикру хаёл мекард, худ ба худ чӣ гуфт?

● Ҳарфҳоро дар ҷои дуруст навишта, муамморо ҳал кун, ва мефаҳмӣ, ки Худо ба
одами сарватдор чӣ гуфт. Мисол, “д”: (3,4), яъне ин ҳарфро дар катакчаи холие
гузор, ки аз поён рақами “3” ва аз тарафи чапи он рақами “4” истодааст.

а: (9,4)(4,3)(9,3)(5,2)(7,2)(6,1)

б: (8,2)(10,4) о: (5,5)(7,5)(2,3)(7,3)

д: (6,5)(3,4)(8,1) р: (6,3)

е: (2,1) т: (5,3)(1,2)(4,2)

з: (10,3) у: (2,4)(2,2)(4,1)

и: (4,4)(6,4) х: (1,4)

й: (2,5)                н: (4,5)(8,5)(3,3)(5,1)(7,1)

к: (3,1) ш: (8,4)

л: (6,2) ҷ: (1,3)

м: (1,1)(7,4) э: (1,5) 

Дар ҳамон шаб сарватдори бефаҳм мурд. Вай бисёр гандум дошт, ки барои бисёр солҳо
мерасид.  ЛЕКИН ӯ бояд ба вохӯрӣ бо Худо тайёр мешуд. Исо ин масалро гуфта, нишон
дод, ки дар нақшаҳои худ Худоро ба эътибор нагирифтан беақлӣ аст. Одами сарватдор хеле
бой буд, аммо дар назари Худо вай хеле камбағал буд. 

● Чӣ тавр мо метавонем дар назари Худо сарватдор шавем? Дар зери ду ҷумла, ки
дар ин бора мегӯянд, хат каш. 

Вақте ки мо ба Худованд Исо бовар мекунем.

Вақте ки мо бисёр пул кор мекунем.

Вақте ки мо барои гуноҳҳоямон аз Худо бахшиш мепурсем.

Вақте ки мо танҳо барои худамон ғамхорӣ мекунем.

Ягон бойигарӣ моро наҷот дода наметавонад. Мо бояд ба Исо бовар кунем ва барои
гуноҳҳоямон бахшиш пурсем, ва танҳо баъд Худо ба мо ҳаёти абадиро ҳамчун тӯҳфа
медиҳад.

Зеро ки музди гуноҳ мамот (марг) аст, аммо бахшоиши файзи Худо ҳаёти ҷовидонист ба
воситаи Худованди мо Исои Масеҳ. (Румиён 6:23)
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

ДАРСИ 3-ЮМ: Масалҳои Исо
Коранда Ояти тиллоӣ:

Марқус 4:20
Марқус 

4:1-20-ро хон

Рӯзе дар як ҷои зебои соҳили баҳри Ҷалил одамони бисёр ҷамъ шуданд. Ин рӯзи бисёр хуб
буд. Онҳо мехостанд таълимоти аҷоиби Худованд Исоро гӯш кунанд. Одамон ин қадар
бисёр ҷамъ шуда буданд, ки ҷой танг шуд. Худованд Исо аз як моҳигир иҷозат пурсид, ки
ба қаиқи вай шинад. Ҳамин тавр барои Исо ба мардум гап задан осонтар шуд. Шояд, Ӯ дар
теппа деҳқонеро медид, ки дар киштзор гандум мекошт.

● Бо СУХАНОНИ ХУД чор намуди заминро тасвир кун, ки ба онҳо тухмӣ
афтид, ва дар ҳар намуди он бо тухмӣ чӣ рӯй медод. Суратҳо барои иҷро
кардани супориш ба ту ёрдам мекунанд. 

Худованд Исо гуфт, ки ин масал аҳамияти калон дорад, лекин шогирдон маънои масалро
нафаҳмиданд. Бинобар ин Исо маънои масалро ба онҳо фаҳмонд.

● Дар поён сурати баъзе чизҳо оварда шудаанд. Ҳарфи аввали ҳар як чизи
тасвиршударо дар катакчаи зери он навис, ва мефаҳмӣ, ки тухмӣ дар ин
масал чиро ифода мекунад. 

Ин номи дигари Китоби Муқаддас аст. Он чи мо аз Китоби Муқаддас мехонем ва
мешунавем, мисли тухмӣ аст, ки ба ақл ва дили мо кошта мешавад.

Ояти 4 Ояти 7

Ояти 5 ва 6 Ояти 8
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ҲАМАГӢ:

Аммо баъзе вақт мо метавонем “тухмӣ”-и Сухани Худоро гум кунем.

● Дар поён навис, ки кӣ аз дил ва ақли мо
Сухани Худоро медуздад. 

● Барои фаҳмидани яке аз намудҳои замин, ки ба он тухмӣ афтида буд, 
ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис. Баъд калимаҳоро дар
муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни 
муаммо пинҳон карда шудаанд. 

Тухмӣ  к _ _ _ _  шуд. 

Замин  с _ _ _ _ _ _ буд. 

Сухани Худо бо  ш _ _ _    қ _ _ _ _ шуд. 

Тухмӣ зуд хушк шуд, чунки р _ _ _ надошт. 

Растанӣ  муддати к _ _ _ _ умр дид. 

Худованд Исо мехост шогирдонаш фаҳманд, ки баъзе одамон дар аввал Ӯро бо хурсандии
калон пайравӣ мекунанд, аммо вақте ки душвориҳо пайдо мешаванд, онҳо аз Ӯ рӯ
мегардонанд. Сеюм намуди замин одамоне мебошанд, ки дар ҳаёти худ ба Худованд Исо
ва Китоби Муқаддас ҷои аввалро додан намехоҳанд.

● Ояти 18 ва 19-ро хонда, дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои поён ҲА ё НЕ навис, то
фаҳмонӣ, ки барои чӣ Сухани Худо дар дили ин одамон ҷой намегирад.

Онҳо хеле бисёр ташвишҳо доранд.

Онҳо ҳеҷ гоҳ Сухани Худоро нашунидаанд.

Онҳо дар бораи пул ва чиз аз ҳад зиёд фикр мекунанд.

Барои ҳамин Сухани Худо дар ҳаёти чунин одамон бетаъсир мегардад ва онҳоро
дигаргун намекунад.  Танҳо охирин намуди замин ҳосили ҳақиқӣ овард.

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он коре хат каш, ки мо бояд кунем, то
Сухани Худо ҳаётаморо иваз кунад.

Ҳар як одам ба таври муайян ба Сухани Худо муносибат мекунад. Лекин танҳо вақте ки
мо Сухани Худоро мехонем, ба он итоат мекунем ва бо ёрии Худованд Исо онро дар
ҳаётамон ба кор мебарем, он гоҳ “ҳосил”-и (ё натиҷаи) хуб ба даст меоварем, ки ба Худо
маъқул мешавад. 

Ту Китоби Муқаддасро чӣ қадар зуд-зуд мехонӣ, ва ба кадом намуди замин
монанд мебошӣ?
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Оё дигар одамонро бахшидан барои ту осон аст? Ё ин ки бахшидани дигар одамон бароят
баъзе вақт осон асту баъзе вақт мушкил? 

● Қайд кун, ки дар кадом ҳолат ба ту бахшидан мушкил аст?

Вақте ки рафиқам маро мезанад.

Вақте ки рафиқам маро дар пеши ҳама ҳақорат мекунад.

Вақте ки рафиқам ваъдаашро иҷро намекунад.

Вақте ки рафиқам бо ман ҷангӣ мешавад.

Худо мехоҳад рафтори нодурусти моро бахшад. Оё мо ҳам бояд ҳамеша дигар одамонро
бахшем? Петрус ба Исо ҳамин саволро дод.  

● АЗ РӮИ ФАҲМИШИ ПЕТРУС ба бародари худ чанд бор бахшидан мумкин аст?
Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

7 бор 77 бор 777 бор 70 x 7 бор 70 бор

Исо фаҳмонд, ки мо бояд аз ҳафт бор дида бисёртар бахшем, ва барои он ки Петрус инро
беҳтар фаҳмад, Ӯ масале гуфт.

● Вақте ки назди подшоҳ одами қарздорро оварданд, подшоҳ чӣ кор мекард?
Ҷавоби дурустро бо аломати (V) қайд кун:

Ӯ дар базм хурсандӣ мекард.                     Ӯ ҳисобӣ мекард. 

Ӯ пеши подшоҳи дигар ба меҳмонӣ рафта буд.

● Ин одам аз подшоҳ чӣ қадар қарздор буд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш:

● Барои напардохтани қарз хизматгорро чӣ гуна ҷазо интизор буд? 
Ҳарфҳои партофташудаи у, о, а, ӯ, и, я-ро навис.

● Вақте ки хизматгор подшоҳро зораву илтимос мекард, ки камтар интизор шавад,
подшоҳ дар ҷавоб чӣ гуфт? Дар зери ҷумлаи дуруст хат каш.

Пули кам Пули бисёр

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

ДАРСИ 4-УМ: Масалҳои Исо
Дигар одамонро бахшидан Ояти тиллоӣ:

Эфесусиён 4:32
Матто 

18:21-35-ро хон
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- То пурра пардохт 
кардани қарзат ба зиндон 

партофта мешавӣ. 
- Ман қарзатро бахшидам, рав. 
- Барои пардохтани қарзат ба ту се    

моҳ вақт медиҳам.

Х _ д _ ш,/ з _ н _ ш,/ 

ф _ рз _ нд _ н _ ш/ в _/  ҳ _ м _  _ /

д _ р _  _  _ шр _/  ф _ р _ хт _ ,/ қ _ рз _ шр _ / 

_ д _ / к _ н _нд. 
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● Хизматгор бо рафиқаш, ки аз ӯ дида камтар қарз дошт, чӣ гуна рафтор
кард? Барои фаҳмидани ҷавоб ҳарфҳоро мувофиқи самти
нишондодашуда хонда, онҳоро дар поён навис. 

_ _ _ _ _/ _ _ _ _/ _ _ _ _ _/ _ _/

_ _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ / 

_ _ _ _/ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _/ _ _/ 

_ _ _/ _ _ _/ _ _ _.

● Вақте ки рафиқи хизматгор аз вай илтимос мекард, ки барои пардохт
кардани қарзаш ба ӯ вақт диҳад, хизматгор чӣ ҷавоб дод? Ҷавоби
дурустро бо аломати (V) қайд кун.

Ту барои баргардондани қарзат се моҳ вақт дорӣ. 

Ғам нахӯр, ман қарзатро бахшидам. 

То  пардохт кардани қарзат ба зиндон партофта мешавӣ.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки барои чӣ подшоҳ аз хизматгор хеле
хашмгин шуд?

Худо ба замин Писари Худ Исои Масеҳро фиристод, то ки Ӯ барои гуноҳҳои мо
дар салиб мурад ва мо бахшиши гуноҳҳоямонро пайдо карда тавонем. Агар Ӯ
барои бахшида шудани мо чунин нархи калон дода бошад, пас мо ҳам бояд
одамонеро, ки нисбатамон рафтори нодуруст кардаанд, бахшем. Вақте ки мо
намебахшем, ба ин хизматгори масал монанд мешавем, ки баъд аз ӯро бахшидани
подшоҳ дӯсти худашро бахшидан нахост.

● Ояти тиллоиро навис, ва мефаҳмӣ, ки Худо аз одамоне, ки онҳоро
бахшидааст, чӣ мехоҳад.

● Бахшидан осон нест. Дар поён светофор нишон медиҳад, ки
агар касе ба мо бадӣ кунад, мо бояд чӣ кунем. Калимаҳоро, ки 
чаппа навишта шудаанд, дуруст навис.

СҲАБ / НУКАН/ АБ / ОУД / НАДРАК / РЁЙАТ ШОБ
АВ / ЙӮГ, / ИК / “НАМ / ОРУТ / МАШХАБЕМ”

/2

/4

/1

/2

/3

в а в у р а т н
а т а ш д з р у
й ш г и а р о к
р о у ф г а б о
о д л о у қ а д
с т ӯ р ф н м а
а х я ш т о а н

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:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Масалҳои Исо
Ду қарздор Ояти тиллоӣ:

Румиён 5:1
Луқо 

7:36-50-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Забур 87:2-7 •  Аъмол 3:38, 39 •  Эфсӯсиён 4:25-32

Як фарисӣ Худованд Исоро ба хонаи худ ба хӯроки нисфирӯзӣ даъват кард. Дар
хонаи вай одамони бисёр ҷамъ шуда буданд. Фарисиён яҳудиёни хеле диндор
буданд ва пешвоёни халқ ҳисобида мешуданд.

● КРОССВОРД

Aз боло ба поён

1. Зан назди ...................... Исо меистод.

2. Номи фарисӣ чӣ буд?

3. Фарисӣ аз рӯи урфу одат ҳангоми
пешвоз гирифтани  Исо чӣ накард?

4. Фарисӣ бо равғани .............. сари
Исоро тадҳин накард.

5. Фарисӣ ба Исо барои шустани
пойҳояш ...... надод.

Аз чап ба рост

6. Зан пойҳои Исоро бо .............  худ шуст.

7. Фарисӣ худ ба худ гуфт, ки агар Исо ............  (пайғамбар) мебуд,
медонист, ки ин зан хеле гуноҳкор аст.

8. Зан пойҳои Исоро бо равғани ...................... тадҳин кард.

9. Зан пойҳои Исоро бо ................... сараш хушконид (пок кард).

10. Дар масал дар бораи чанд қарздор сухан меравад?
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Фамилия ва ном:
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Шимъӯни фарисӣ фикр мекард, ки Исо набӣ (пайғамбар) нест. Вақте Шимъӯн фаҳмид, ки
Худованд Исо фикрҳои ӯро медонад, хеле ба ҳайрат афтод. Ин дар ҳақиқат ҳамин тавр буд,
чунки Исо Худо аст. Худованд Исо фикру андешаҳои моро низ медонад! Масале, ки Исо
ба Шимъӯн гуфт, танҳо як қисми матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс аст (оятҳои 41-43).

Биё дар бораи маънои ин масал андеша мекунем. Оятҳои 41-43-ро боз як бор хон.
Қарздиҳанда рамзи Худо аст. Ду қарздор - ду кас мебошанд. Яке аз ин одамон назар ба
дигарӣ дар зиндагияш бисёртар гуноҳ мекард, бинобар ин аз Худо бисёртар “қарздор” буд.
Аммо ҳеҷ яке аз онҳо ба Худо қарзашро дода наметавонад. Худо ҳар гуна одамро мебахшад,
лекин одаме ки Худо гуноҳҳои бисёртари ӯро бахшидааст, бисёртар аз Худо миннатдор
мешавад ва бисёртар Ӯро дӯст медорад.

● Исо ба ин зан аввал чӣ гуфт?

● Меҳмонҳое ки ҳамроҳи Исо назди дастархон нишаста буданд, худ ба худ чӣ 
мегуфтанд?

Онҳо медонистанд, ки танҳо Худо метавонад гуноҳҳои одамро бахшад, лекин
намефаҳмиданд, ки Исо Худо аст. 

● Ояти 50-ро хонда, суханони Исоро дар поён навис.

● Ояти тиллоиро навис.

● Кадом калима дар ду супориши охирин ДАР ҲАР ДУ ОЯТҲО вомехӯрад?

Масалҳои Исо воқеаҳои оддии зиндагиро тасвир мекунанд, ки дар бораи
Худо ва фармудаҳои Ӯ панду насиҳат медиҳанд.

ҲАМАГӢ:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

ДАРСИ 2-ЮМ: Масалҳои Исо
Ёри (наздики) ман кист? Ояти тиллоӣ:

Луқо 10:27
Луқо 

10:25-37-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Филиппиён 2: 1-11 • Матто 5: 43-48 • Луқо 6: 31-38

Ин масал бисёр машҳур аст. Онро одатан “Масал дар бораи сомарии некдил” меноманд.
Вақте ки шахси шариатдон ба Худованд Исо савол дод, Исо дар ҷавоб масалеро дар бораи
сомарии некдил гуфт. Шахси шариатдон гумон мекард, ки ҳама чизро медонад ва мехост
Исоро дар сухан ба дом афтонад. Лекин аз дасташ ҳеҷ чиз наомад! Баъзан ба мо чунин
менамояд, ки мо ҳама чиро медонем, аммо ин тавр нест!

● Мо умедворем, ки ту дар ҷумла калимаҳои патофташударо навишта
метавонӣ. Калимаҳои партофташударо навишта, ҷумлаҳоро пурра кун.
Баъд ин калимаҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.

Дар  ояти 27 навишта шудааст, ки мо бояд

Худоро бо тамоми _ _ _ _  худ ва бо тамоми 

_ _ _ _  худ ва бо тамоми _ _ _ _ _ _ _  худ ва бо

тамоми  _ _ _ _  худ дӯст бидорем, ва  _ _ _

худро мисли худ дӯст дорем.

Дар масал гуфта мешавад, ки як мард аз

_ _ _ _ _ _ _ _   ба  _ _ _ _  мерафт.

Дар роҳ ба ӯ дуздон ҳамла оварданд ва ӯро дар

ҳолати   _ _ _ _ _ _ _ _  партофта рафтанд.

То бо ӯ дучор шудани шахси сомарӣ, аз пешаш

_ _ _ _ _  ва шахсе аз сибти (қабилаи)  _ _ _ _

гузашта рафтанд. 

Ҳам коҳин ва ҳам он шахс аз сибти Левӣ дар ибодатгоҳи Ерусалим ба Худо хизмат
мекарданд. Аммо онҳо ба ин одами маҷрӯҳ ягон мадад нарасонданд.

● Фаҳмон, ки барои чӣ онҳо ба ин одам ягон мадад нарасонданд?
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ҲАМАГӢ: 

● Вақте ки шахси сомарӣ одами маҷрӯҳро дар роҳ дид, чӣ ҳис кард?

Дар атрофи мо бисёр одамоне ҳастанд, ки гурусна мебошанд, ё ин ки душворӣ мекашанд.
Оё мо ба онҳо дилсӯзӣ мекунем? Оё мо барои ба онҳо ёрӣ додан ягон кор мекунем? Он
одами дар роҳ маҷрӯҳ хобида ба шахси сомарӣ ношинос ва бегона буд, лекин бо вуҷуди ин
сомарӣ ба вай ёрӣ дод. 

Кори аввале ки шахси сомарӣ кард - ба назди одами маҷрӯҳ омад. Ӯ захмҳои вайро аз назар
гузаронд ва ҷароҳатбандӣ кард.

● Шахси сомарӣ барои ҷароҳатбандӣ чиро истифода бурд?

Баъд ӯ одами маҷрӯҳшударо ба хараш савор карда, ба
ҷое бурд, ки барояш ғамхорӣ карда метавонанд.

● Ӯ одами маҷрӯҳшударо ба куҷо бурд?

● Ӯ ҳамчунин барои нигоҳубини одами маҷрӯҳ пул дод. Ӯ чӣ қадар пул дод?

Илова бар ин, ӯ ваъда дод, ки агар барои нигоҳубини ин одами маҷрӯҳ боз пул даркор
шавад, ӯ ҳангоми баргаштанаш онро медиҳад.

● Исо баъд аз тамом кардани нақли масал ба шахси шариатдон чӣ кор карданро 
фармуд?

Ёри (наздики) мо ин на фақат он одамест, ки дар наздикии мо зиндагӣ мекунад.
Ёри мо ҳар касест, ки дар мактаб, дар кӯча, дар автобус - дар ҳама ҷо назди мо мебошад.

Мо бояд тайёр бошем, то ба ҳар касе ки ба мадади мо эҳтиёҷ дорад, ёрӣ расонем. Оё ту
тайёр ҳастӣ, ки барои ягон кас “Сомарии некдил” бошӣ?

● Дар поён ояти тиллоиро навис.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

ДАРСИ 3-ЮМ: Масалҳои Исо
Шахси нодон Ояти тиллоӣ:

Луқо 12:15
Луқо 

12:13-21-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Масалҳо 11:4 ва 28 •  Омӯс 4:12-13 •  Матто 6:19-21

Боре назди Исо шахсе омад, ки бародараш бо вай меросро тақсим кардан намехост. Вай аз
Исо илтимос кард, ки дар ин масъала ба ӯ ёрӣ диҳад. 

● Ин одам аз Исо чӣ хоҳиш кард?

Исо дар ҷавоб масале гуфт.

● Рақамҳои аз 1 то 5-ро дар катакчаҳои пеши ҷумлаҳо навишта, ҳодисаҳои
дар масал ба амал омадаро мувофиқи тартиби дуруст гузор.

Вай гуфт: "Анборҳои худро вайрон карда, калонтарашро бино мекунам, ва дар он ҷо
тамоми ғалладона ва тамоми дороии худро ҷамъ меоварам".

Худо ба вай гуфт: "Эй нодон!"

Вай фикр кард: "Чӣ кунам, модоме ки барои анбор кардани ҳосилоти худ ҷое 
надорам?”

Вай худ ба худ гуфт: "Фароғат кун, бихӯр, бинӯш ва димоғчоқӣ кун".

Киштзори вай ҳосили фаровон овард.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки ин одам дар масал чӣ гуна тасвир
ёфтааст. 

Шахсе ки ба Худованд Исо савол дод, ба ин сарватдори масал монанд буд. Ҳар дуи онҳо
мехостанд бисёртар чиз дошта бошанд.

● Дар ин масал шахси сарватдор чанд бор
калимаи  “худ”-ро истифода бурдааст?
Ҷавоби худро бо рақам дар чоркунҷа навис.

Ин шахс бисёр чизҳоро фаромӯш кард. 
Вай дар бораи Худо тамоман фикр намекард.

/2
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ҲАМАГӢ:

Шахси сарватдор дар асл хеле қашшоқ буд. Дар зиндагии вай барои Худо ҷое набуд. Аммо
Худо ба ӯ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекард. Оё ту фикр кардаӣ, ки ҲАЁТИ ТУ барои Худо то
чӣ андоза аҳамият дорад?

● Хат кашида ҳар унвони Худоро бо маънидоди ба он мувофиқ пайваст кун.

Офаридгор Ӯ ҳаёт ва маргро идора мекунад.

Худои муҳаббат Дар пеши Ӯ мо барои зиндагонии худ ҳисобот медиҳем.

Худои вақту замон Худо мехоҳад, ки мо муҳаббати Ӯро ба эҳтиёҷмандон
зоҳир кунем.

Довар Ӯ замин, офтоб, борону барф ва тамоми дунёро офаридааст.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки шахси сарватдор дар ҳаёташ чӣ гуна 
нақшаҳо дошт?

● Худо дар бораи ояндаи ӯ чӣ гуфт?

● Ояти тиллоиро навишта, зери суханони огоҳикунандаи Худованд Исо
хат каш.

Ин одам танҳо барои худ зиндагӣ мекард, бинобар ин дар назари Худо бефаҳм буд. Мо
бояд худамонро ба он чи пас аз марг моро интизор аст, тайёр кунем. Вақте ки мо пеши
Худо тавба мекунем, Худованд Исо натанҳо гуноҳҳоямонро мебахшад, балки инчунин ба
мо ҳаёти абадӣ медиҳад, ва мо ҳамеша ҳамроҳи Худо дар осмон мешавем. Одаме ки
чунин мекунад, дар назари Худо бофаҳм ва хирадманд аст.

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б1

ДАРСИ 4-УМ: Масалҳои Исо
Зиёфати калон Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 6:37
Луқо 

14:15-24-ро хон 

Хониши иловагӣ: •  Матто 28:16-20 •  Эфесусиён 2:1-13
Ана, боз як масали дигар, ки Худованд Исо оид ба суханони шахсе гуфт, ки ҳамроҳи Ӯ
дар сари дастархон менишаст. 

● Он чи, ки он шахс гуфт, навис.

● Ҷавоби дурустро қайд кун. Худованд Исо дар бораи шахсе масал гуфт, ки:

хонаи нав сохт. ...........

гову гӯсфанд харид. ...........

зиёфати калон ташкил кард. ...........

зан гирифт. ...........

Ин масал ба мо Худоро тасвир мекунад.  Чӣ тавре ки ин шахс зиёфати калон ташкил
намуд, инчунин Худо барои мо наҷот ва озодӣ тайёр кард.

● Нома ба Титус 2:11-ро хон ва навис.

Вақте ки барои сар кардани зиёфат ҳама чиз тайёр шуд, ин шахс хизматгори худро барои
ҷамъ кардани даъватшудагон фиристод. 

● Хизматгор бояд ба даъватшудагон чӣ мегуфт?

Ҳоло Худо бисёр “хизматгорҳо” дорад, ки ба одамон дар бораи ҳаёти ҷовидонӣ гап
мезананд. Худо ин ҳаётро ба воситаи Худованд Исо пешниҳод мекунад.  Агар ту ба Исо
имон овардаӣ, кӯшиш кун, ки ба рафиқонат дар бораи Ӯ ва он чизе ки Ӯ барои онҳо карда
метавонад, гап занӣ.

● Калимаи партофташударо аз Аъмол 1:8 навис.

Худо мехоҳад, ки ҳама масеҳиён  ____________________ Ӯ бошанд.

Вақте ки хизматгор ба хӯҷаини худ суханони даъватшудагонро гуфт,
хӯҷаинаш хеле ба ғазаб омад. 

● Барои чӣ соҳиби хона ғамгин шуда, ба ғазаб омад?

/1
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●    Он чиро, ки даъватшудагон гуфтанд, бо диққат хон ва кроссвордро пур кун.

1. Даъватшудаи дуюм чӣ харид?

2. Он касе, ки зан гирифта буд,
даъватшудаи чандум буд?

3. Даъватшудаи якум аз барои дидани чӣ ба 
зиёфат омада наметавонист?

4. Он касе ки замин харид, даъватшудаи 
чандум буд?

5. Соҳиби хона барои ҷамъ кардани даъватшудагон

..........................  худро фиристод.

6. Калимаи якуми даъват кадом буд?

Ин одамон ба зиёфат омадан намехостанд, ва ҳар гуна баҳонаҳо меоварданд. Он
гоҳ соҳиби хона дигар одамонро ба зиёфат даъват намуд.

● Ниҳоят хона пур шуд. Дар поён чор хел одамонро, ки ба зиёфат
омаданд, навис:

1. _______________________       2. _______________________

3. _______________________       4. _______________________

Онҳо танҳо даъватро қабул карданд ва ба зиёфатхона даромада тавонистанд. Ба
ҳеҷ каси онҳо даромаданро манъ накарданд! Онҳое ки ба зиёфатхона даромаданд,
хеле хурсанд шуданд.

● Ояти тиллоиро навис.

Дар ин масал Худованд Исо дар бораи он мегӯяд, ки чӣ тавр Ӯ моро ба зиёфати
Худ даъват мекунад. Агар мо ба Осмон надароем, ин хеле ғамангез мешавад,
чунки мо имконияти даромаданро доштем!

● Луқо 13:28-ро хонда, навис.
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:
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2

3

4
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Исоро бо шогирдонаш ва модараш Марям ба як тӯйи арӯсӣ даъват карда
буданд. Тӯй дар шаҳри хурди Қоно буд. Дар вақти тӯй шароб тамом шуд.

Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.

Исо ба  т__ __  омад.

Модари Ӯ  М __ р __ __  ҳам ба тӯй омад.

Дар тӯйхона  ш__р__б  тамом шуд.

Худованд Исо гуфт, ки шаш кӯзаи
калонро бо об пур кунанд. Барои ин ба
хизматгорон лозим омад, ки меҳнат
кунанд. Онҳо ҳамон тавре ки Исо гуфт,
карданд.

Кӯзаҳоро то лаб бо об пур карданд! Ва
вақте ки чашиданд, диданд, ки об ба
шароби беҳтарин табдил ёфтааст! Ҳама
хеле хурсанд шуданд.

Калимаҳо ва расмро ранг кун. 
Дар расми кӯзаҳо рақами аз 1 то 6-ро навис. 

Мушкилӣ барои он ҳал шуд, ки хизматгорон ба Худованд Исо

ббовар карданд ва

гапи Ӯро гирифтанд!
Мо ҳам бояд ба Худо бовар кунем ва гапи Ӯро гирем! /10

�икояи1�ум: Исо обро ба шароб табдил медиҳад
Ин ҳикоя дар бораи аввалин мӯъҷизаи Исо аст. Юҳанно 

2: 1-11-ро хон

1
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Як бача сахт касал шуда буд. Чунин менамуд, ки вай ҳоло мемурад. Падари вай
сахт ба ташвиш афтода, зуд ба шаҳрҳои ҳамсоя рафт, то ки Исоро ёбад. 

Вақте ки ӯ Исоро дид, аз Ӯ хеле илтимос кард, ки ҳамроҳи ӯ рафта, писарашро
шифо диҳад. Лекин Исо ба вай гуфт, ки ба хонааш баргардад: “Рав, писарат зинда
аст!” Падари бача ба Исо бовар кард ва ба хонааш баргашт.

Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Падар писарашро пеши Исо овард.

Падари бача ба Исо бовар кард.

Вақте ки падари бача ба хонааш бармегашт, ӯро ду хизматгораш пешвоз гирифта
гуфтанд, ки писараш зинда аст.  

Падари бача аз онҳо пурсид: "Дар кадом соат аҳволаш беҳтар шуд?”. 

Онҳо ҷавоб доданд, ки "Дирӯз дар соати ҳафтум вай шифо ёфт”. 

Падари бача ба ёд овард, ки ин ҳамон вақт буд, ки Исо ба
вай гуфт: “Рав, писарат зинда аст!” Акнун ӯ ва оилааш
бовар карданд, ки Исо Писари Худо аст.

Ин ҳикоя ба мо нишон медиҳад, ки мо метавонем
дилпурона ба Исо бовар кунем. 

Ақрабаки дуюми соатро дар ҷои дуруст кашида,
нишон деҳ, ки дар кадом соат Худованд Исо
писаракро шифо дод.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б2

/10

�икояи2�юм: Исо бачаи касалро шифо медиҳад
Ин ҳикоя дар бораи қуввати Исо аст. Юҳанно 

4: 46-54-ро хон

Расми ду хизматгорро ранг кун.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Бартимай дар шаҳри Ериҳӯ
зиндагӣ мекард. Ӯ кӯр буд ва кор
карда наметавонист. Аз ҳамин
сабаб ӯ дар назди роҳ нишаста,
садақа мепурсид. Як бор вай
шунид, ки аз ин роҳ Худованд
Исо гузашта истодааст.

Бартимай медонист, ки Исо ӯро
бино карда метавонад,  ва баланд
фарёд зад: “Исо, Писари Довуд,
ба ман раҳм кун!”

Бисёр одамон ӯро маҷбур
мекарданд, ки хомӯш шавад.
Лекин ӯ боз ҳам баландтар фарёд
мезад, чунки мехост шифо ёбад.

Исо истод ва Бартимайро наздаш ҷеғ зад. Бартимай ҷомаашро кашида, назди
Исо омад. Исо аз вай пурсид: “Ту аз ман чӣ мехоҳӣ?”

Бартимай ба Ӯ гуфт: “Ман мехоҳам бино шавам”.  Исо ҷавоб дод: “Рав! Ту
сиҳат шудӣ, чунки ба Ман бовар кардӣ”. Бартимай ҳамон дам бино шуд ва аз
паси Исо роҳ рафт.

Калимаҳоро дар ҷои дуруст навис.

Бартимай            Одамон            Исо

_______________  ба ӯ мегуфтанд, ки хомӯш шавад.

_______________   Бартимайро бино кард.

Вақте ки  ________________  бино шуд, ӯ аз паси Исо рафт.

Оё ту мисли Бартимай ба Худованд Исо бовар мекунӣ?

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б2

/10

�икояи3�юм: Исо ва Бартимай
Ин ҳикоя дар бораи кӯре мебошад, ки бино шуд ва аз паси Исо рафт. Марқус 

10: 46-52-ро хон

Нуқтаҳои гилемчаеро, ки Бартимай дар болояш
менишаст, хат кашида бо ҳам пайваст кун.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Боре, вақте ки Исо сӯи Ерусалим мерафт, Ӯ дар роҳ бо даҳ одам вохӯрд, ки
касалии махав доштанд. Махав касалии хеле бади пӯст буд, ки аз сабаби он
беморон бо одамони солим дар як хона зиндагӣ карда наметавонистанд. Аз
ин касалӣ қариб ҳеҷ кас шифо ёфта наметавонист.

Вақте ки ин одамони махав Исоро диданд, сӯи Ӯ
фарёд зада гуфтанд: “Эй Исои Устод, ба мо раҳм
кун!” Исо ба онҳо гуфт, ки рафта худашонро ба
хизматгорони Хонаи Худо нишон диҳанд. Беморон
гапи Исоро гирифтанд. Вақте ки онҳо пеши
хизматгорони Хонаи Худо мерафтанд, мӯъҷиза рӯй
дод. Ҳамаи даҳ нафари онҳо шифо ёфтанд!

Ҳамаи онҳо мӯъҷизаи аҷоибро диданд. Лекин
афсӯс, ки фақат як нафари онҳо пеши Худованд
Исо баргашта, ба Ӯ “раҳмат” гуфт. Исо ӯро дида,
пурсид: “Дигарон куҷо шуданд?”. Исо ин одамро
таъриф кард, ки ӯ барои “раҳмат” гуфтан баргашт.
Ин одам аз байни рафиқонаш ягона кас буд, ки ба
Исо барои меҳрубонияш раҳмат гуфт.

Дар гирди ҷавобҳои дуруст хат каш.

Чанд кас шифо ёфтанд?

10     7     1

Чанд кас баргашта, раҳмат гуфтанд?

1     3     9

Мо ҳам бояд ба Худованд Исо бовар карда, гапи Ӯро гирем, ва
барои муҳаббати Ӯ ва ҳамаи он чизе ки Ӯ барои мо кард, раҳмат
гӯем. /10

�икояи4�ум: Исо даҳ махавиро шифо медиҳад
Ин ҳикоя дар бораи он мебошад, ки ба Исо сипосгузор будан лозим аст. Луқо 

17: 11-19-ро хон

Расми махавии шифоёфтаро, ки
ба Исо раҳмат гуфт, ранг кун.

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

сатҳи
 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Исо обро ба шароб
табдил дод Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 2:5

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Юҳанно 
2 :1-11-ро хон

Оё ту ягон бор дар тӯй будӣ? Тӯй барои ҳама одамон воқеаи хеле
хурсандибахш аст!

Худованд Исо ва якчанд шогирдонашро ба як тӯй даъват карданд.
Ҳамроҳи онҳо як зан ҳам буд.

● Ҳарфи аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис ва 
мефаҳмӣ, ки номи ин зан чӣ буд. 

Тӯй дар шаҳри хурдакаки вилояти Ҷалил шуд.

● Ҳарфҳои баъд аз зангӯлачаҳои тӯёна бударо паси ҳам навис,
ва номи шаҳрро мефаҳмӣ.

Қ О H О
Номи шаҳр   буд.  
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Ногоҳ ҳангоми тӯй шароб тамом шуд! Соҳибони тӯй намедонистанд, ки чӣ кор
кунанд. Хизматгорон ба ташвиш афтоданд! Дар ин ҳолат Марям хеле
хирадмандона рафтор кард. Аввал, ӯ дар ин бора ба Исо хабар дод, баъд ба
хизматгорон гуфт:

● Он чиро, ки Марям гуфт, ранг кун.

““Ҳар чи Ӯ ба шумо
гӯяд, ба ҷо оваред”

Марям маслиҳати хуб дод. Ба Худованд Исо итоат кардан хеле муҳим аст!
Дар наздикӣ якчанд кӯзаи калон буданд.  

●    Кӯзаҳоро ҳисоб карда, шумораашонро навис.

Худованд Исо ба хизматгорон гуфт, ки кӯзаҳоро бо
об пур кунанд. Ин кори вазнин буд, лекин
хизматгорон суханони Исоро айнан ба ҷо оварданд
- онҳо кӯзаҳоро то лаб аз об пур карданд. Баъд Исо
гуфт: “Акнун кашида, ба сардори базм баред”.
Вақте ки сардори тӯй шаробро чашид, дид, ки ин
на об, балки шароби хеле хуб аст!

● Хизматгорон ба суханони Исо чӣ гуна муносибат карданд, ки
мӯъҷиза ба амал омад? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш. Онҳо:

якравӣ карданд        итоат карданд        норозӣ шуданд

Ин аввалин мӯъҷизаи Худованд Исо буд. Ӯ қувваи Худро истифода бурда,
мушкилии онҳоро ҳал кард. Хеле хуб буд, ки хизматгорон суханони Исоро айнан
ба ҷо оварданд. Агар онҳо ба суханони Исо гӯш намекарданд, мушкилӣ ҳал
намешуд.

Инчунин ҳар одам дар ҳаёташ мушкилиҳои калон дорад. Гуноҳ моро аз Худо ҷудо
кард. Аммо Худо моро дӯст медорад, бинобар ин ба замин Худованд Исоро
фиристод, ва Ӯ Наҷотдиҳандаи мо аз гуноҳҳоямон шуд.

● Ҳарфҳоро ранг кун.

Ҳар одам барои аз гуноҳҳояш халос шудан бояд мисли ҳамин хизматгорон   

ба Исо бовар кунад ва

ба Ӯ итоат намояд.
ҲАМАГӢ: 
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Боре Исо боз ба он шаҳре, ки дар он обро ба шароб табдил
дода буд, рафт. Номи он шаҳр Қоно буд. Як одами баобрӯ,
ки дар дарбори подшоҳ хизмат мекард, шунид, ки Исо дар
Қоно аст. Вай барои дидани Исо аз шаҳри худ Кафарнаҳум
ба ҳамин шаҳр омад.

Роҳи ӯ дур буд, чунки дарозии роҳ тақрибан 36 км буд.
Аммо ин одам аз дур будани роҳ наметарсид. Писари ӯ
касал буд ва ӯ мехост аз Исо илтимос кунад, ки ба
Кафарнаҳум омада, писарашро шифо диҳад.

● Дар расми байрақҳо номҳои шаҳрҳоро навис.

Ин одам ба шаҳри Қоно омад ва Исоро
ёфт. Ӯ аз Исо илтимос мекард, ки ба хонаи
ӯ биёяд ва писарашро шифо диҳад, чунки
писараш дар дами марг буд. 

Тасаввур кун, ки падари бача чӣ қадар
хаста ва ғамгин буд! Исо ба вай нагуфт, ки 
ӯ камтар интизор шавад, ё ки ягон кори
мушкилро иҷро кунад.  

Вай фақат гуфт, ки: 

““Рав, писарат
зинда аст”

Юҳанно 4:50

● Он чиро ки Исо ба ин одам гуфт, ранг кун.

Б
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б2

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Исо бачаи касалро шифо
медиҳад

Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 4:50

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Юҳанно
4:46-54-ро хон
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ҲАМАГӢ: 

Шахси дарборӣ бовар мекард, ки Исо Худо аст, ва мефаҳмид, ки барои шифо додан
36 км роҳро тай кардани Ӯ зарур нест. Ин одам ором шуд ва ба хонааш, ки дар
шаҳри Кафарнаҳум буд, баргашт.

Ба Худованд Исо бовар кардан меарзад! Ӯ ҳар яки моро чунон сахт дӯст медорад,
ки ҳаёти Худро бароямон қурбон кард, то ки гуноҳҳоямон бахшида шаванд. Ту ҳам
ба Ӯ бовар кун ва умед банд!

Вақте ки шахси дарборӣ ба хонааш наздик мешуд, хизматгоронаш ӯро бо хабари
хуш пешвоз гирифта, гуфтанд, ки писараш шифо ёфт. Онҳо ҳатто гуфтанд, ки ин
дар кадом соат рӯй дод. Падари бача ба хотир овард, ки ин ҳамон соат буд, ки Исо
ба ӯ гуфт: “Писарат зинда аст”.

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис ва ҷумлаҳоро пурра кун.

Вақте ки шахси дарборӣ ба хонааш наздик мешуд,

х__ __ __ __ т __ __ __ о __ __ ш  ӯро пешвоз гирифтанд. 

Онҳо ба ӯ хабари х__ __   расонданд.

Онҳо гуфтанд, ки писараш ш __ __ __  ёфт.

Тамоми оила бисёр хурсанд шуданд! Ҳама аз ин мӯъҷизаи
рӯйдода шодӣ мекарданд. 

Бачаи бемор дар шаҳри дигар буд, аммо новобаста ба ин қувваи Исо ӯро шифо
дод. Тамоми оила бовар карданд, ки Исо ҳақиқатан Писари Худо аст.

● Кай писарак шифо ёфт? Ҷавобҳои НОДУРУСТРО хат зан.

Вақте ки Исо ба ӯ даст расонд.

Вақте ки падараш ӯро назди Исо овард.

Вақте ки Исо дар бораи ӯ гап зад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б2

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Исо ва одами кӯр 

Ояти тиллоӣ:

Марқус 10:52

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Марқус 
10: 46-52-ро хон

Бартимай, чун рӯзҳои дигар, дар назди шаҳри Ериҳӯ, пеши роҳ менишаст. Вай аз
одамони роҳгузар садақа мепурсид. Бартимай кӯр буд, ба ҳамин сабаб ӯ кор карда
наметавонист.

● Ҳарфҳои партофташударо навис.

Номи кӯр  Б__ р __ __ м __ __  буд.

Ӯ дар назди  Е __ __ ҳ __  менишаст.

Ӯ садақа мепурсид, чунки  к __ __   буд.

Ногоҳ ӯ овози ғалоғуларо аз дур шунид. Ба назар чунин менамуд, ки дар он ҷо
одамони бисёр ҷамъ шуда буданд. Бартимай аз рӯи шавқ мехост фаҳмад, ки дар он
ҷо чӣ шуда истодааст. Касе ба ӯ гуфт, ки аз ин роҳ Исои Носирӣ гузашт. Вақте ки
Бартимай инро шунид, фаҳмид, ки барои бино шуданаш имконияти хуб пайдо шуд.
Ӯ медонист, ки Исо қудрати шифо доданро дорад. Бартимай бо овози баланд фарёд
заданро сар кард:

“Исо, Писари Довуд! Ба ман раҳм кун”.

● Расми Бартимайро каш ва тамоми расмро ранг кун.

Бо овози баланд фарёд задани Бартимай ба бисёр касон маъқул нашуд. Аммо ӯ ба
онҳо ҳеҷ аҳамият намедод ва боз ҳам баландтар фарёд мезад. Бартимай хеле мехост,
ки Исо ба вай ёрӣ диҳад.

Мо ҳам бояд мисли Бартимай бошем! Ба ҳар яки мо лозим аст, ки Худованд Исо
гуноҳҳоямонро бахшад. Имкониятро аз даст надеҳ - худи ҳамин рӯз ба Исо
муроҷиат кун!
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ҲАМАГӢ: 

Исо истод. Ӯ гуфт, ки Бартимайро ҷеғ зананд. Вақте ки Бартимай шунид, ки Исо ӯро
ҷеғ зада истодааст, даррав ҷомаашро кашида, хест ва назди Исо рафт.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Бартимай бо овози баланд Исоро фарёд мекард.                

Вақте одамон ба Бартимай фармуданд, ки хомӯш шавад,
ӯ хомӯш шуд.

Исо ба Бартимай аҳамият надода, гузашта рафт.

Бартимай хест ва пеши Исо рафт.

Одамоне ки дар атрофи Бартимай буданд,
намехостанд, ки ӯ пеши Исо равад.

Худованд Исо аз Бартимай пурсид: “Чӣ мехоҳӣ, ки барои ту бикунам?” 

Бартимай гуфт, ки “Эй Устод! Мехоҳам бино шавам”.  

Исо гуфт: “Бирав, имонат туро шифо бахшид”. Вақте ки Исо инро гуфт, Бартимай
ҳамон лаҳза бино шуд.   

Худованд Исо қудрати мӯъҷиза карданро дорад. Лекин барои онҳое ки ба Ӯ бовар
мекунанд, Ӯ мӯъҷизаи аз ин ҳам калонтар мекунад - гуноҳҳояшонро мебахшад.

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис ва кроссвордро пур кун. 
(Аксари калимаҳо дар ҳикоя вомехӯранд.)

Аз боло ба поён

1. Бартимай Исоро 

“П __ __ __ __ __   Довуд” номид.

2. Исо истод ва Бартимайро  ҷ __ __ зад.

3. Бартимай ҷ __ __ __ __ худро

кашида, хест ва назди Исо рафт.

4. Исо гуфт: “И __ __ __ __ __

туро шифо бахшид”.

Аз чап ба рост

5. Исо қудрати м __ __ __ __ __ __ кардан дорад.

6. Бартимайро қуввати аҷоиби И __ __ шифо дод.

Бартимай шифо ёфт ва аз паси Исо рафт. Ӯ одами хеле хушбахт шуд! Мо ҳам агар ба
Худованд Исо ҳамчун ба Наҷоткори худ бовар кунем ва ҳар рӯз ба Ӯ итоат намоем,
хушбахт мешавем.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқадда Б2

ҲИКОЯИ 4-УМ: Исо одамони махавиро
шифо медиҳад Ояти тиллоӣ:

Забур 106:21

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 
17:11-19-ро хон

Дар кишваре ки Исо зиндагӣ мекард, бисёр одамон ба касалии махав гирифтор
буданд. Ин чунон касалии хатарнок буд, ки ҳамроҳи одамони сиҳат дар як ҷо
зиндагӣ кардани одамони махавӣ мумкин набуд. Одамони махавӣ бояд
оилаҳояшонро тарк карда, алоҳида берун аз шаҳр зиндагӣ мекарданд. 

Як бор Исо назди як деҳа омад ва бо Ӯ даҳ махавӣ вохӯрданд! Ба махавиён мумкин
набуд, ки ба одамони сиҳат наздик шаванд, бинобар ин онҳо аз дурӣ истода, фарёд
мезаданд: "Эй Исои Устод, ба мо раҳм кун!"

● Дар гирди калимаи дуруст хат каш:

Номи касалии хатарнок ГУЛ     СУРХЧА     МАХАВ буд.

Бо Исо    ДАҲ     НӮҲ     ШАШ махавӣ вохӯрданд.

● Дар поён ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.

Исо ба онҳо гуфт: "Биравед ва худро ба коҳинон нишон
диҳед". Коҳинон одамоне буданд, ки дар Хонаи Худо
хизмат мекарданд. Танҳо онҳо ҳуқуқ доштанд, ки сиҳат
шудани махавиро тасдиқ кунанд ва ба ӯ иҷозат диҳанд,
ки ҳамроҳи одамони сиҳат зиндагӣ кунад. Онҳо даррав
гапи Исоро гирифта, пеши коҳинон рафтанд.

Ба суханони Исо итоат намудани махавиён нишон дод,
ки онҳо ба Ӯ бовар карданд. Дар роҳ онҳо рӯй додани
мӯъҷизаро диданд! Ҳамаи даҳ нафари онҳо пурра шифо
ёфтанд!
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● Калимаи партофташудаи ҷумларо навис. 

Вақте ки махавиён ба Худованд Исо  б __ __ __ __   карданд,
онҳо шифо ёфтанд. 

Аммо фақат яке аз он даҳ нафар мӯъҷизаро дида, назди Исо барои раҳмат
гуфтан баргашт. Акнун ба ӯ лозим набуд, ки аз Худованд Исо дар
масофаи дур истад! Ӯ пеши Исо давида омад ва ба зону ғалтида, барои
шифо ёфтанаш раҳмат гуфт.

Исо дид, ки фақат яке аз он даҳ нафар барои “раҳмат” гуфтан омад. 

"Дигарон куҷоянд?" - пурсид Исо.

Он шахсе ки барои раҳмат гуфтан баргашт, яҳудӣ набуд. Вай сомарӣ буд.

● Ҳарфҳои аввали номи чизҳои дар поён тасвирёфтаро навис,
ва мефаҳмӣ, ки сомарӣ ба Исо чӣ гуфт. 

Мо ҳам бояд шукргузор бoшем ва раҳмат гуфта тавонем, хусусан ба Худо.
Худо моро чунон дӯст медорад, ки Исоро ба замин фиристод, то ки Ӯ
барои гуноҳҳои мо мурад ва дубора зинда гардида, Наҷоткори мо шавад.

Исо ба шахси сомарӣ гуфт: "Имонат (боварият) туро наҷот дод". Барои ин
одам ин рӯзи хушбахтӣ буд! Биё, ба Худо барои некияш раҳмат гуфтанро
фаромӯш намекунем.

Оё ту ба Исо итоат мекунӣ? Оё ту ба Ӯ раҳмат мегӯӣ?
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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:

ҲАМАГӢ:



Оё ту ягон бор дар тӯй будӣ? Тӯй барои ҳама одамон базми
хурсандибахш аст. Одамоне ки тӯй мекунанд, пешакӣ тайёрӣ
мебинанд ва ҳама чиро хуб фикр карда мебароянд, то ки ин рӯз
барои ҳама рӯзи хеле хурсандибахш гардад.

● Дар боби дуюми Инҷили Юҳанно дар бораи як тӯй нақл карда

мешавад. Ин тӯй дар кадом шаҳр шуд?

● Оятҳои 1 ва 2-ро истифода бурда,
номи якчанд меҳмононро навис.

Баъд аз сар шудани тӯй як чизи ногувор
рӯй дод. Марям инро фаҳмид. Ӯ
медонист, ки Худованд Исо метавонад
дар ин ҳолат мадад кунад.

● Дар поён он чизе ки Марям гуфт, навис. Баъд рақами он оятҳои
Инҷилро, ки дар онҳо суханони ӯ навишта шудаанд, навис.

Марям дар бораи мушкилии пайдошуда
ба Исо мегӯяд - ояти ______

Марям ба хизматгорон маслиҳат
медиҳад - ояти ______
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Шумораи
меҳмонон

1.
2.

3.

ДАРСИ 1-УМ: Мӯъҷизаҳои Исо
Исо обро ба шароб табдил дод

Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 2:11
Юҳанно 

2 :1-11-ро хон
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б2



Марям медонист, ки агар хизматгорон ба гапи Худованд Исо гӯш кунанд, мушкилӣ ҳал
мешавад. Мо ҳам бояд ба Худованд Исо боварӣ дошта, гапи Ӯро гирем, ва ҳар он чиро, ки
Ӯ ба мо мегӯяд, иҷро намоем.

● Рӯ ба рӯи ҷумлаҳои поён ҲА ё НЕ навис:

Дар он ҷо шаш кӯза истода буд.

Он кӯзаҳо шишагӣ буданд.

Исо ба хизматгорон гуфт, ки ба кӯзаҳо то нисф об резанд.

Вақте ки оби кӯзаро чашиданд, фаҳмиданд, ки
он ба шароб табдил ёфтааст. 

Сардори тӯй ҳайрон шуд, чунки одатан шаробро аз рӯи дигар тартиб
ба меҳмонон кашида медоданд. 

● Ояти 10-ро хон ва барои нишон додани фарқияти ин тӯй аз дигар тӯйҳо,
ибораҳои “шароби хуб” ва “шароби бад”-ро дар ҷойҳои холӣ дуруст навис.

Бо ёрии Исо ин тӯй бо хурсандӣ гузашт! Бе шубҳа, дар бораи ин мӯъҷиза ҳама фаҳмиданд.
Худованд Исо обро ба шароб табдил дод, то одамон фаҳманд, ки Ӯ Худо аст. Шогирдони
Исо ба Ӯ имон оварданд (бовар карданд).

● Кроссвордро пур кун.

1. Ин чандум мӯъҷизаи Исо буд?

2. Дар ҳикоя чӣ шашто буд?

3. Исо бо мӯъҷизаҳо ..........  Худро зоҳир мекард.

4. Киҳо ба Исо имон оварданд?

5. Исо гуфт: “Акнун кашида, ба сардори

......................  баред”.

6. Исо мӯъҷиза карда метавонист, чунки Ӯ  .................  Худо буд.

Мӯъҷизаҳои Худованд Исо ба одамон нишон медоданд, ки Ӯ Писари Худо аст.
(Ояти тиллоиро хон)

Дар ин тӯй

аввал ____________ 

доданд,

баъд ____________

доданд.

ҲАМАГӢ:
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Дар дигар 
тӯйҳо одатан

аввал ____________ 

медоданд,

баъд ____________

медоданд.



Хабар дар бораи мӯъҷизаи аввали Исо хеле тез паҳн шуд.
Баъд аз андак вақт Исо ба вилояти Яҳудо ба иди Фисҳ
(Песаҳ) рафт. Баъд Ӯ боз ба вилояти Ҷалил баргашт. Дар ин
ҷо Ӯро қабул мекарданд, чунки мӯъҷизаҳои Ӯро дида буданд.

Ин дарс дар бораи як одами обрӯманд аст, ки аз вилояти
Ҷалил буд ва дар бораи мӯъҷизаҳои Исо шунида буд.
Писари ин одам касал буд, ва ба ғайр аз Худованд Исо
дигар ҳеҷ кас ба вай мадад расонда наметавонист.

● Дар харита номи се маҳалро пурра кун. Номи онҳо дар матни
Китоби Муқаддас барои ин дарс вомехӯранд. 

● Аввал ва охири ҳар як ҷумларо дуруст пайваст кун.

Исо боз ба сахт касал буд.

Падари бача дар Қонои Ҷалил омад.

Писарак Кафарнаҳум зиндагӣ мекард.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки падари бача мушкилияшро чӣ тавр
ҳал кардан мехост.

Кафарнаҳум аз Қонои Ҷалил тақрибан 36 км дур буд. Оё Исо аз чунин масофаи дур ба
писараки касал ёрӣ расонда метавонист?

● Исо ба илтимоси падари бача чӣ ҷавоб дод? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш:

“Ман наметавонам ба ту ёрӣ расонам, чунки хеле банд ҳастам”.

“Ман наметавонам ба ту ёрӣ расонам, чунки хонаат хеле дур аст”.

“Рав, писарат саломат аст”.

“Ӯро дигар шифо додан намешавад”.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б2

ДАРСИ 2-ЮМ: Мӯъҷизаҳои Исо
Исо бачаи беморро шифо дод

Ояти тиллоӣ:
Юҳанно 4:50

Юҳанно 
4:43-54-ро хон
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● Дар қисми дуюми ояти тиллоӣ гуфта мешавад, ки ин одам чӣ кор кард.
Ин қисми оятро дар поён навис.

● Ҳарфҳои калимаҳои дохили қавсро дуруст ҷо ба ҷо гузор
ва дар ҷумлаҳо навис:

Вақте ки ӯ ба хона бармегашт ӯро хизматгоронаш __ __ __ __ __ __  гирифтанд. (шопевз)

Онҳо ба ӯ __ __ __ __ __ __ хуш расонданд. (аихбра)

Бача  __ __ __ __ __  мемонад. (наидз) 

__ __ __ __ __ __ __ __  писаракро тарк кард. (атбалазр)

Табларза писаракро  __ __ __ __ __  тарк кард. (здӯир)

● Дар гирди он калимае хат каш, ки ҳиссиёти
падари бачаро тасвир мекунад. 

Ӯ хавотир         ғамгин         хурсанд          хашмгин буд.

● Баъд падари бача чӣ кор кард? (ояти 53)

Ӯ ва аҳли хонаводааш  __ __ __ __   оварданд.

Ин одам хеле хурсанд шуд, ки ба Худованд Исо бовар кард ва ба суханони Ӯ итоат намуд!
Худованд Исо бо қудрати Худ писари ин одамро шифо дод, ва акнун ӯ аз сидқи дил ба Исо
имон овард. Худованд Исо мехоҳад, ки ҳар яки мо ба Ӯ бовар кунем ва гапи Ӯро гирем. Ӯ
ваъда додааст, ки ба мо ҳаёти ҷовидонӣ мебахшад. Агар мо ҳам ба ин ваъдаи Исо бовар
кунем, мефаҳмем, ки то чӣ андоза Ӯ бузург аст.

Кафарнаҳум

Қоно

“Бовар кун, ки танҳо дар Исои Масеҳ мо метавонем ҳаёти ҷовидонӣ пайдо кунем!”

ҲАМАГӢ: 

/2

/5

/2

/1

/1

● Ақрабаки дуюми
соатро дуруст

кашида, нишон деҳ,
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шифо ёфт.

Ақрабаки дуюми
соатро дуруст

кашида, нишон деҳ,
ки кай Исо ба

падари бача гуфт, ки
писараш зинда аст.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б2

ДАРСИ 3-ЮМ: Мӯъҷизаҳои Исо
Исо кӯрро бино кард

Ояти тиллоӣ:

Марқус 10:52
Марқус 

10:46-52-ро хон.

Дар мактаби Баҳром ва Нигина пул ҷамъ мекарданд, то ки барои як шахси кӯри шаҳрашон
саг харанд ва онро ёд диҳанд, ки ба ин одам ҳамчун ёрӣ бошад. Саг бояд ба ин одами кӯр
барои ба мағоза, ҷои кор ва дигар ҷойҳо рафтан ёрӣ медод. Дар замони мо барои одамони
кӯр хеле душвор аст, лекин бисёр воситаҳои ба онҳо ёрӣ додан ҳастанд. Лекин дар замони
Худованд Исо одамони кӯр маҷбур буданд, ки садақа пурсанд.

● Матни Китоби Муқаддасро истифода бурда, кроссвордро пур кун.

Аз боло ба поён

1. Бартимай дар куҷо менишаст?

2. Бартимай дар сари роҳ чӣ мепурсид?

3. Бартимай барои шифо ёфтан чӣ дошт?

Аз чап ба рост

4. Бартимай писари кӣ буд?

5. Ҳамроҳи Исо киҳо буданд?

6. Мӯъҷиза дар кадом шаҳр ба амал омад? 

Бартимай бо сабаби кӯр буданаш тамоман нотавон буд. Ӯ мисли ҳарвақта назди роҳ
менишаст ва садақа мепурсид. Ногаҳон ӯ дар атрофаш овози ғалоғулаи одамонро шунид
ва фаҳмид, ки аз пешаш Худованд Исо гузашта истодааст!

● Барои фаҳмидани он, ки баъд чӣ шуд, дар назди ҷумлаҳои поён рақамҳои аз
1 то 4-ро аз рӯи тартиби дуруст гузор. Баъд дар рӯ ба рӯи ҳар ҷумла рақами
оятеро навис, ки дар он дар ин бора гуфта мешавад.

Одамон Бартимайро маҷбур мекарданд, ки хомӯш шавад, 
лекин ӯ боз ҳам баландтар фарёд мезад. Ояти ..........

Исо ба одамон гуфт, ки Бартимайро ҷеғ зананд. Ояти ..........

Бартимай ҷомаашро кашида, назди Исо омад. Ояти ..........

Бартимай фарёд зада мегуфт: “Эй Писари Довуд! Ба ман раҳм кун”. Ояти ..........
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ҲАМАГӢ: 

● Ояти 51-ро хонда, саволи Исо ва ҷавоби Бартимайро навис.

Бартимай боҷуръат кӯшиш мекард, ки бо Исо вохӯрад ва чунин амали ӯ, эҳтимол,
ба Исо маъқул шуд. Ҷавоби Бартимай исбот мекунад, ки ӯ дар ҳақиқат
бовар мекард, ки Худованд Исо метавонад ӯро бино кунад.

● Ояти тиллоиро навис.

Акнун Бартимай бино шуд ва медид!

● Ҳарфҳои калимаро ҷо ба ҷо гузор, ва
мефаҳмӣ, ки барои чӣ Худованд Исо
Бартимайро бино кард.

Бартимай ба Худованд Исо ОНИМ _ _ _ _  дошт.

(Маънои ин калима БОВАРӢ мебошад).

Ҳамаи мо мӯҳтоҷи Худованд Исо мебошем!
Вақте мо аз Исо хоҳиш мекунем, ки Наҷоткори мо шавад, бисёр муҳим аст, ки
мо ҳам мисли Бартимай кунем.

● Рамзҳоро кушода, навис.  (a=1, б=2, в=3, г=4 ва ҳоказо)

25    1/10       20/1/22/11        17/1/22/7/28      21/1/26/23

_     _  _       _   _   _   _       _  _  _  _  _       _  _  _  _                                    
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/2

/2

?

!

Исо аз Бартимай пурсид:

Бартимай дар ҷавоб гуфт:



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б2

ДАРСИ 4-УМ: Мӯъҷизаҳои Исо
Исо шахси махавиро шифо дод Ояти тиллоӣ:

Забур 106:8
Луқо 

17:11-19-ро хон

Ман боварӣ дорам, ки ту ҳам метавонӣ он вақтеро ба ба хотир оварӣ, ки мисли Ҷамшед касал
будӣ ва худатро бад ҳис мекардӣ! Ҳар одам дар чунин ҳолат таби баланд дорад ва аҳволаш
бад аст, ва бояд дар ҷогаҳ хобад. Лекин аз ҳама бадаш он аст, ки ҳеҷ дӯст наздат омада
наметавонад, чунки ин пайҳои сурх ба ӯ ҳам мегузаранд!!

● Хатеро ки расми ҷогаҳро бо номи беморӣ пайваст мекунад, мушоҳида кун, то
фаҳмӣ, ки Ҷамшед чӣ гуна беморӣ дошт. Баъд дар гирди номи беморӣ хат каш. 

Духтур Ҷамшедро муоина (тафтиш) карда, гуфт, ки баъди якчанд рӯз аҳволи ӯ беҳтар мешавад.

Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс дар бораи як гурӯҳ одамоне нақл карда мешавад,
ки ба бемории шифонаёбанда гирифтор буданд. Ин беморӣ махав ном дошт ва ба пӯсти бадан
зарар меовард. Ин касалии гузаранда буд, ва дар бадани бемор яраҳо пайдо мегардиданд. Аз
ҳамин сабаб чунин беморон бо оила ва дӯстони худ якҷоя зиндагӣ карда наметавонистанд.
Мутаассифона, чунин беморонро бояд аз дигар одамон ҷудо мекарданд. Беморони ин ҳикоя
бо кадом як восита дар бораи Исо шуниданд. Боре онҳо Ӯро диданд. Онҳо бовар карданд, ки
Исо онҳоро шифо дода метавонад.

● Дар расм шумораи намерасидагии одамони беморро каш ва навис, ки онҳо чӣ
гуфта фарёд мекарданд.

● Исо ба онҳо гуфт, ки ба назди кӣ раванд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Духтур         Коҳинон         Мири шаҳр        Подшоҳ

Аз рӯи қонунҳои он замон одами махавӣ бояд ин корро танҳо ҳангоми шифо ёфтанаш
мекард, то ки ба ӯ иҷозати ба оилааш баргаштанро диҳанд. Бадани ин одамонро махав фаро
гирифта буд, аммо Исо ба онҳо гуфт, ки рафта худашонро ба коҳинон нишон диҳанд!

● Вақте ки онҳо ба суханони Худованд Исо гӯш карданд, чӣ рӯй дод?
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● Дар зери ҳар расм ҷавоби дурустро навис:

Фаромӯш карданд      Баргашт      Шифо ёфтанд

● Калимаҳои партофташударо аз ояти 15-16 навис. Дар ин оятҳо гуфта
мешавад, ки одами махавӣ на танҳо ба Худо ташаккур гуфт,
балки инчунин ба Ӯ хеле шукргузор буд. 

Ояти 15 - “Баргашта, бо овози ...................  Худоро  ...........  ........  хонд”.
Ояти 16 - “Ва пеши ................ Ӯ рӯй ба замин афтода,  ба Ӯ ..................... гуфт”.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки
кӣ пеши Исо барои ташаккур гуфтан баргашт. Ин одам ...

буд.

Яҳудиён сомариёнро бад медиданд, лекин танҳо ҳамон шахси сомарӣ барои
ташаккур гуфтан назди Исо баргашт. Худо барои мо бисёр хубӣ мекунад.

● Дар поён навис, ки ту барои чӣ ба Худо ташаккур гуфта метавонӣ?

Оё ту барои ин ба Худо ташаккур гуфтанро фаромӯш накардаӣ?

Ҳеҷ каси мо бо касалии махав бемор нест, лекин ҳар яки мо ба покшавӣ аз
гуноҳҳоямон эҳтиёҷ дорем. Мо ба шарофати он, ки Худованд Исо барои гуноҳҳои
мо дар салиб мурд, имконияти аз гуноҳҳоямон пок шуданро дорем. Дар Китоби
Муқаддас навишта шудааст: “Хуни Писари Ӯ Исои Масеҳ моро аз ҳар гуноҳ пок
менамояд” (1 Юҳанно 1:7). Агар мо ҳам мисли он махавиён ба Худованд Исо
боварӣ дошта бошем, пок мегардем. Исо барои ту дар салиб мурд. Оё ту барои ин
ба Ӯ ташаккур гуфтаӣ?

● Ояти тиллоиро навис.

1.

2.

3.
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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:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Мӯъҷизаҳои Исо
Ба шароб табдил ёфтани об Оятҳои тиллоӣ:

Юҳанно 14:15
Юҳанно 15:14

Юҳанно 
2:1-11-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Забур 85:1-12 •  Луқо 11:1-13 •  Юҳанно 15:9-14

Ин мӯъҷизаи аввали Исо буд, ва дар бораи ин фақат дар Инҷили Юҳанно
навишта шудааст. Исо, модари Ӯ ва шогирдонашро ба тӯй таклиф карданд.

● КРОССВОРД

Аз боло ба поён
1. Хизматгорон кӯзаҳоро бо чӣ пур карданд?
2. Кӯзаҳо аз чӣ сохта шуда буданд?
3. Дар он ҷо чанд кӯза буд?
4. Одамеро, ки зан мегирад чӣ меноманд?
5. Ба воситаи ин мӯъҷиза Исо

.................и Худро зоҳир кард.

Аз чап ба рост
6. Тӯй дар кадом шаҳр буд?
7. Киҳо ба Исо имон оварданд?
8. Кӣ ба Исо гуфт, ки шароб тамом шуд?

● Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс дар бораи сӯҳбати
Марям бо хизматгорон навишта шудааст. Ин оятро ёфта,
дар поён навис, ки ӯ ба онҳо чӣ гуфт?
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:
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ҲАМАГӢ:

● Мо ҳам бояд фармудаҳои Худованд Исоро ба ҷо оварем. Вақте ки мо чунин
мекунем, мо: (Дар поён рамзҳоро кушода, калимаро навис: a=1, б=2 в=3 ва ҳоказо)

11/23/19/1/23/14/19/21    ба  Ӯ  _ _ _ _ _ _ _ _ мебошем.

Худоро дӯст доштан - фармудаҳои Ӯро ба ҷо овардан аст. Вақте мо ҳатто кӯшиш ҳам
намекунем, ки фармудаҳои Худоро ба ҷо биёрем, бо ин нишон медиҳем, ки Ӯро дӯст
намедорем. Агар мо Ӯро ҳамчун Худованд ва Наҷоткори худ қабул карда, ба Ӯ итоаткор
бошем, метавонем худро шогирдони Ӯ шуморем. 

●   Дар поён ду ояти тиллоиро навишта, дар ҳар оят зери калимаи асосӣ ХАТ каш.

● Дар ин ду оят суханони кӣ навишта шудаанд?

Чӣ тавр мо метавонем фаҳмем, ки Худо аз мо чӣ мехоҳад?

1.   Вақте ки мо Китоби Муқаддасро мехонем. 

● Дар Забур  118:105 дар бораи чӣ гуфта мешавад?

2.   Вақте ки мо дуо мекунем.

Он чизе ки Худо ба мо гуфтан мехост, дар Китоби Муқаддас навишта
шудааст. Дуо бошад муроҷиати мо ба Ӯ мебошад. Мо бояд аз Худо
илтимос кунем, ки барои фаҳмидани Сухани Ӯ ба мо ёрӣ диҳад. Чунин
алоқа бо Худо барои масеҳиён хеле муҳим аст. Барои мо ҳаётан зарур
аст, ки Китоби Муқаддасро ҳар рӯз хонем ва мунтазам дуо кунем, то ки
хости Худоро барои ҳаётамон фаҳмем.

● Қисми аввали Забур 85:11-ро дар поён навис. Бигзор ин ҳақиқат
дуои ту  гардад.

Китоби Муқаддас сухани Худо барои мо аст.

Дуо гуфтугӯи мо бо Падари Осмонии мо аст.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б2

ДАРСИ 2-ЮМ: Мӯъҷизаҳои Исо
Писарак шифо ёфт Оятҳои тиллоӣ:

Аъмол 16:31
Румиён 10:9

Юҳанно 
4:43-54-ро хон

Хониши иловагӣ:  • Юҳанно 3:14-18 ва 36  •  1 Юҳанно 5:1-5 ва 10-14

Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс гуфта мешавад, ки Исо ба ҳамон шаҳре
баргашт, ки дар он бори аввал мӯъҷиза кард.  Ин шаҳр дар шимоли сарзамини Исроил,
дар минтақае ки Ҷалил ном дорад, воқеъ аст. Аз вилояти Ҷалил ба ҷануб вилояти
Сомария, ва аз Сомария ба ҷануб вилояти Яҳудо воқеъ аст. Дар вилояти Яҳудо шаҳрҳои
Байт-Лаҳм, Ериҳӯ, Байт-Ҳинӣ ва пойтахт - Ерусалим воқеанд.

● Дар харита номи ҷойҳоро навишта, онро пурра кун:

1. Номи баҳр (Юҳанно 6:1).

2. Номи шаҳре ки Исо дар он мӯъҷизаи аввали худро ба амал овард.

3. Номи шаҳре ки дар он шахси дарборӣ зиндагӣ мекард.

4. Номи шаҳре ки Исо дар он калон шуд (Луқо 4:16-ро хон).

5. Номи дарёе ки Исо дар он ғӯта (таъмид) гирифт (Матто 3:13-ро хон).

6. Номи шаҳре ки дар он яҳудиён иди Фисҳро ҷашн мегирифтанд (Юҳанно 4:45).

7. Номи вилояте ки Исо аз он ҷо омад (Юҳанно 4:47).

/7
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ҲАМАГӢ:

● Ҷавоби саволҳоро дар кроссворд навис. 

1. Номи шаҳре ки Исо ҳамон вақт дар он буд.

2. Шахси дарборӣ аз кадом шаҳр назди Исо омад?

3. Писари ӯ чӣ гуна беморӣ дошт? 

4. Исо гуфт: “Агар аломот ва мӯъҷизот набинед,
.............  намеоваред”. 

5. Хизматгорони шахси дарборӣ ӯро дар роҳ пешвоз
гирифта гуфтанд, ки “Писарат ...........  аст”. 

Дар охири ҳикоя гуфта мешавад, ки шахси дарборӣ на танҳо ба суханони Худованд Исо
бовар кард, балки инчунин бовар кард, ки Ӯ Масеҳи ваъдашудаи Худо аст. Худованд Исо
метавонад моро ҳам ҷисман (бемориҳоро) ва ҳам рӯҳан (гунооҳҳоямонро бахшида, моро бо
Худо оштӣ кунонад) шифо диҳад. 

● Бо СУХАНОНИ ХУДАТ фаҳмон, ки барои чӣ шахси дарборӣ
ба Худованд Исо бовар кард.

● Аъмол 16:31-ро дар поён навис (ин яке аз оятҳои тиллоӣ аст).

Ин Ояти тиллоӣ мегӯяд, ки мо аз Худо наҷот ва бахшоиши гуноҳҳоямонро танҳо вақти ба
Худованд Исои Масеҳ имон оварданамон ба даст меоварем. Мо наҷотро бо корҳои хубамон
пайдо карда наметавонем. Худованд Исо бо марги Худ дар салиб аллакай тамоми кори
заруриро ба ҷо овард. Ба мо танҳо ба Ӯ имон овардан лозим аст! 

● Ояти дуюми тиллоиро дар поён навис. Баъд дар зери он суханони оят хат
каш, ки ба мо барои наҷот ёфтан чӣ кор карданро мегӯянд.

Оё ту ба Худованд Исои Масеҳ имон овардаӣ? 

Оё ту дар ин бора ба ягон кас нақл кардаӣ?
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китобои Муқаддас Б2

ДАРСИ 3-ЮМ: Мӯъҷизаҳои Исо
Бартимайи нобино Ояти тиллоӣ:

Марқус 10: 52
Марқус 

10: 46-52-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Матто 4:18-22 •  Эфсӯсиён 6:10-18 •  Қӯлассиён 3:8-17

Дар замони Худованд Исо ба одамоне ки кӯр таваллуд мешуданд, ягон ёрӣ расонда
намешуд; барои онҳо ғамхорӣ намекарданд. Барои зиндагӣ кардан онҳо танҳо як роҳ
доштанд - садақа пурсидан. Мо бояд ба Худо шукргузор бошем, ки дида метавонем, ва ба
одамоне ки нобино ҳастанд, метавонем кӯмак расонем. Ба харитаи вилояти Яҳудо нигоҳ
кун. Дар қисми шарқии он (дар тарафи рост) баҳри Мурда воқеъ аст, ки дар он замон онро
Баҳри Шӯр меномиданд. Дар баҳри Мурда ҳеҷ ҷонвар нест, чунки намаки хеле зиёд дорад. 

● Дар харита номҳои партофташударо навис.
Барои иҷрои ин супориш харитаи дарси 2-юм
ба ту ёрӣ мерасонад. 

1. Номи дарё.

2. Номи шаҳре ки дар он Исо бо Бартимай вохӯрд.

3. Пойтахти вилояти Яҳудо.

4. Шаҳре ки дар он Марям, Марто ва Лаъзор
зиндагӣ мекарданд.  (Юҳанно 11:1-ро хон)

5. Шаҳре ки дар он Исо таваллуд шуд.

● Ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш, ва
баъд дар ҷумлаҳо навис. (Калимаҳо дар самтҳои
гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд)

1. Номи падари Бартимай ................ буд.

2. Бартимай барои зиндагӣ чӣ тавр пул кор мекард? -

Ӯ ...................  мепурсид.

3. Бартимай Исоро Писари ................... номид.

4. Исо ба Бартимай гуфт, ки ӯро ..................
шифо бахшид.

5. Бартимай дарҳол бино гашт ва аз ақиби Исо 

........................  шуд.

/5

/5

Е Ш А Н О М И Т

Р Д И Т И М А Й

Ӯ Т О А С А М В

Ф Ы Е В Ҳ Қ И Р

И Қ Р Ч У А З О

М К А П А Д П А

Б А Н О В А Р И

И М Е Ш О С У Р

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4

Баҳри
Мурда

1.

2.

3.

4.

5.



● Забур 144:18-ро хон ва дар поён навис.

Ин суханон ба Бартимай мувофиқанд. Ин суханон ба ту ҳам мувофиқанд!
Худованд Исо фарёди Бартимайро шунид ва ба назди Худ ҷеғ зад.

● Дар поён саволеро ки Худованд Исо ба Бартимай дод, ва ҷавоберо, ки 
Бартимай гуфт, навис.

Худованд Исо хурсанд буд, ки Бартимай бо ҷуръат мехост бо Ӯ вохӯрад. Ҷавоби Бартимай
исбот мекунад, ки ӯ боварӣ дошт, ки Худованд Исо ӯро шифо дода метавонад.

● Ояти тиллоиро дар поён навис.

Худованд Исо ҳаёти Бартимайро тамоман дигаргун кард! Акнун зиндагии ӯ дар торикӣ
набуд! Акнун ӯ бино шуд! 

● Юҳанно 8:12-ро хонда, дар поён навис, ва бин, ки агар мо Худованд Исоро
пайравӣ кунем, чӣ гуна ҳаёти навро соҳиб мешавем.

● Бартимай чиро монда, назди Исо шитофт?

Мо ҷомаи Бартимайро, ки ӯ вақти ба назди Исо омаданаш кашида монд, ба ҳаёти пештараи
ӯ монанд карда метавонем. Худованд Исоро пайравӣ кардан маънои онро дорад, ки мо бояд
тарзи ҳаёти пештара, одатҳо ва фикрҳои гуноҳолудамонро тарк карда, мувофиқи таълимоти
Ӯ ва мисли Ӯ зиндагӣ кунем.

● Дар поён бо СУХАНОНИ ХУД сабаби аз ақиби Исо рафтани Бартимайро навис.

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б2

ДАРСИ 4-УМ: Мӯъҷизаҳои Исо
Даҳ шахси махавӣ Ояти тиллоӣ:

Эфсӯсиён 2:8-9
Луқо 

17:11-19-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  4 Подшоҳон, боби 5 •  Марқус 1:40-45 •  Филиппиён 4:6-7

Хабар дар бораи Худованд Исо дарҳол дар гирду атроф ва ҷойҳои дур паҳн шуд. Даҳ
шахси махавие ки ҷудо аз одамон, берун аз деҳа зиндагӣ мекарданд, инчунин дар бораи
Ӯ шуниданд. Бемории онҳо хеле хатарнок ва шифонаёбанда буд. Махавиён аз дур истода,
бо овози баланд Исоро фарёд мекарданд.

● Онҳо чӣ мегуфтанд?

● Исо дар ҷавоб чӣ гуфт?

Ин одамон медонистанд, ки ҷавоби Исо чӣ маъно дошт! Танҳо коҳин (хизматгори Хонаи
Худо) метавонист аз бемории махав шифо ёфтани онҳоро ба таври хаттӣ тасдиқ кунад.
Баъд аз ин онҳо ҳуқуқ пайдо мекарданд, ки ба хонаҳо ва оилаҳои худ баргашта, бо ҳаёти
муқаррарӣ зиндагӣ ва кор кунанд. Бинобар ин онҳо назди коҳин равона шуданд ва дере
нагузашта дар роҳ пай бурданд, ки бо онҳо як чизи ғайриоддие рӯй додааст! 

● Бо онҳо чӣ рӯй дод?

Махавиён фаҳмиданд, ки Худованд Исо барои онҳо чӣ кард, аммо нӯҳ нафари онҳо
роҳашонро давом доданд.

● Дар поён МУФАССАЛ навис, ки махавии даҳум чӣ кор кард?

● Ин одам аз кадом халқият буд?

Ту, эҳтимол, ҳайрон ҳастӣ, ки чаро номи ин халқият дар ин ҳикоя зикр шудааст? Яҳудиён
бо одамони ин халқият рафтуомад намекарданд, зеро ҳисоб мекарданд, ки онҳо аз
Шариати Худо дур шудаанд! Аммо ин одам барои ба Худованд Исо ташаккур гуфтан
баргашт, ҳол он ки Исо яҳудӣ буд. 

Исо пурсид, ки даҳ нафари боқимонда дар куҷоянд, ва барои чӣ онҳо барои шукргузорӣ
ва ҷалол додани Худо барнагаштанд? Бе шубҳа, Худо ҳоло ҳам ҳамин саволро медиҳад.
Шумораи ками одамон Худоро барои некиҳои ба онҳо кардааш шукргузорӣ карда, ҷалол
медиҳанд.
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ: 

● Дар поён навис, ки Худо ба ту чӣ додааст ва барои чӣ ту Ӯро
шукргузорӣ карда метавонӣ.

● Ин одамро чӣ наҷот дод?

Ин махавӣ шифо ёфт, чунки бовар кард. Агар
мо ба Худованд Исо бовар кунем, аз
бемории гуноҳ шифо меёбем. Агар мо
бовар кунем, ки Худованд Исо
барои гуноҳҳои мо дар
салиб ҷазо дида буд, аз
ҷазо барои гуноҳҳоямон
халос мешавем.

● Дар поён ҳар ду ояти тиллоиро навис.

● Ҷавоби саволҳои зеринро дар оятҳои тиллоие ки дар боло 
навиштӣ, қайд кун.

1. Худо барои наҷот додани мо чӣ зоҳир кард? ДАР ГИРДИ он калимае ки
ҷавоби ин саволро ифода мекунад, хат каш.

2. Барои наҷот ёфтан чӣ лозим аст? ДАР ЗЕРИ он калимае ки ҷавоби ин
саволро ифода мекунад, хат каш.

3. Чӣ моро наҷот намедиҳад? Дар атрофи он калимае ки ҷавоби ин
саволро ифода мекунад, ЧОРКУНҶА каш.

● Дар ин чор дарс ту кадом ҳақиқатҳои муҳимро фаҳмидӣ?

1.

2. /2
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/3
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�икояи1�ум: Аз Исо таълим гирифтан
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки мо бояд аз Исо таълим гирем Луқо 

10:38-42-ро хон

Марто Худованд Исоро ба хонаи худ ба меҳмонӣ
даъват кард. Ӯ мехост, ки барои чунин Меҳмони
олиқадр зиёфати калон кунад.  

Вақте ки Исо ба меҳмонӣ омад, Марто бо тайёр
кардани зиёфат хеле банд буд, ва барои
шунидани таълимоти Ӯ вақт надошт. Дар ин
вақт хоҳараш Марям ҳамроҳи дигарон
таълимоти Исоро гӯш мекард. 

Аз ҳамин сабаб Марто ба Исо шикоят карда
гуфт, ки хоҳараш Марто ба ӯ ёрдам надода
истодааст. 

Исо оромона ба Марто фаҳмонд, ки вай набояд
аз ин ғамгин ва хафа шавад. Марто кори дуруст
кард, ки мехост хӯроки бомаза пазад. Лекин
Марям боз ҳам дурусттар рафтор кард - ӯ аз Исо
таълим мегирифт.

Хат кашида, номи Марям ва Марторо бо
чоркунҷаи мувофиқ пайваст намо.

Кадоме аз онҳо дурусттар рафтор кард? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Марям                      Марто

Дар замони мо Худо ба одамон ба воситаи Сухани Худ  - Китоби
Муқаддас гап мезанад. Хеле муҳим аст, ки мо барои хондани
Китоби Муқаддас вақт ҷудо кунем. 

Барои таълим гирифтан вақт
надошт.

Аз Исо таълим мегирифт.

Марто

/10

Марям

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б3

Дар болои миз
расми хӯрокро каш.



Марям ва Марто мусибати калон доштанд.
Бародари онҳо Лаъзор мурд. Бадани мурдаи
ӯро бо кафан печонда, ба ғор гузоштанд, ва
даҳони ғорро бо санги калон пӯшиданд.

Чор рӯз баъд аз гӯр кардани Лаъзор ба хонаи
онҳо Исо омад. Исо мусибати Марям ва
Марторо дида, гиря кард. Онҳо якҷоя ба сари
қабр рафтанд. 

Баъд Исо як кори ғайриодӣ кард. Ӯ аз одамон
хоҳиш кард, ки сангро аз даҳони қабр
ғелонанд. Баъд Исо дуо кард, ва бо овози
баланд фарёд зада, гуфт: “Эй Лаъзор, берун
ой!” Ҳама одамон аз қабр баромадани
Лаъзори бо кафан печондашударо диданд.
Дар он рӯз бисёр одамон ба Исо бовар
карданд.

Исо Лаъзорро аз мурдагон зинда кард. Марям ва Марто боз як бори дигар боварӣ ҳосил
намуданд, ки Исо барояшон то чӣ андоза Дӯсти махсус аст!

Исо киро зинда кард? Л __ __ __ __ __ ро. 

Калимаҳо ва расмро ранг кун. Исо гуфт: 

““Ман қиёмат ва
ҳаёт ҳастам”.

Юҳанно 11:25

Бо ин суханон Худованд Исо тасдиқ кард, ки Ӯ метавонад мурдагонро
зинда кунад ва ҳаёти ҷовидонӣ бахшад. Ӯ ҳаёти ҷовидонаро ба онҳое
медиҳад, ки ба Ӯ бовар мекунанд.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б3
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�икояи2�юм: Исо ҳаёт мебахшад
Ин ҳикоя дар бораи одами мурдаро зинда кардани Исо аст. Юҳанно 11:1-7

ва 11:17-44-ро
хон
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Оё ту ба одаме ки ба ту хубӣ кард, ташаккур гуфтан
мехоҳӣ?

Марям ва Марто хеле хурсанд шуданд, ки Исо
бародарашонро зинда кард. Онҳо хостанд барои Исо зиёфат
барпо кунанд.

Ба зиёфат бисёр одамон омаданд, аммо меҳмони асосӣ Исо
буд.

Марям равғани хушбӯи қиматбаҳо дошт. Ӯ онро ба пойҳои
Исо рехта, бо мӯйҳои худ хушконид. Тамоми хона аз бӯйи хуш пур шуд. Марям ин атрро бо
нархи калон харида буд. Аммо Исо барои ӯ чунон Олиқадр буд, ки Марям бо хурсандӣ
ҳамаи атрро барои Ӯ истифода бурд.

Марям барои Исо чӣ овард? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Марям атрашро ба куҷо рехт? Ба п __ __ __ __ __   Исо. 

Исо моро чунон сахт дӯст медорад, ки ҳаёташро барои мо қурбон кард, то ки туро ҳам аз
гуноҳ наҷот диҳад. Мо ҳам бояд Ӯро дӯст дорем.

Калимаҳои ояти Китоби Муқаддасро ранг кун. 

“Мо Ӯро дӯст медорем, чунки 

ааввал Ӯ моро дӯст
дошт”.

1 Юҳанно 4:19
/10

�икояи3�юм: Исоро дӯст доштан
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Марям муҳаббати худро ба Исо зоҳир кард.

Юҳанно 
12: 1-11-ро хон

Ташаккур

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б3

РАВҒАНИ
АТРАФШОН

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Исо бори охирин ба Ерусалим рафт. Ӯ бояд ба қарибӣ мемурд, то ки мо
бахшидашавии гуноҳҳоямонро пайдо карда тавонем. Исо ба болои харкуррае
нишаст, ки онро шогирдонаш оварданд. Барои пешвоз гирифтани Ӯ бисёр
одамон  баромада буданд. Одамон пеши Исо ба рӯи замин баргҳои дарахти нахл
ва либосҳои худро паҳн мекарданд. 

Исо ба чӣ савор шуда мерафт? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

гов аробаи дучарха харкурра

Бисёр одамон ҳангоми пешвоз гирифтани Исо
хурсандӣ мекарданд ва Худоро ситоиш менамуданд.

Расм ва калимаҳоеро, ки одамон ҳангоми пешвоз
гирифтани Исо фарёд зада мегуфтанд, ранг кун.

Одамон Худованд Исоро бо хурсандӣ пешвоз мегирифтанд. 
Ту ҳам Наҷотдиҳанда Исоро ба дилат
меҳмондӯстона ва бо хурсандӣ роҳ деҳ!

/10

�икояи4�ум: Ба Исо нигоҳ кун
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр одамон Исоро пешвоз гирифтанд. Луқо 

19:28-44-ро хон

Муборак аст Подшоҳе ки ба исми 

Худованд
меояд!

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Аз Исо таълим гирифтан
Ояти тиллоӣ:

Луқо 10:42

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 
10:38-42-ро хон

Ман фикр мекунам, ки ба хонаи шумо ҳам баъзе вақт
меҳмонҳо мебиёянд. Модарат то омадани меҳмонҳо
бисёр тайёрӣ мебинад: хонаро тоза мекунад, харид
мекунад ва ягон хӯроки бомаза мепазад. Эҳтимол, ту
ба модарат дар ин корҳояш ёрдам медиҳӣ!                                      

Марто дар шаҳри Байт-Ҳинӣ зиндагӣ мекард. Боре ӯ
Худованд Исоро бо шогирдонаш ба меҳмонӣ даъват
кард. Марто кӯшиш мекард, ки ҳар чи беҳтар онҳоро
меҳмондорӣ кунад, чунки Худованд Исо меҳмони
махсус буд.

● Номи шаҳре ки Марто дар он зиндагӣ мекард   

Б __ __ __ - Ҳ __ __ __   буд.

● Ҳарфҳои партофташударо навишта, номи Меҳмони махсусро
пурра кун. 

● Ҳамроҳи Исо боз киҳо ба меҳмонӣ даъват шуда буданд? 

Ш __ __ __ __ __ __ __ и  Ӯ.

Меҳмонон омаданд! Марто мехост, ки барои
меҳмонон боз бисёр хӯрокҳои бомаза тайёр кунад!
Аз ҳамин сабаб вай ҳатто вақт надошт, ки
нишаста, Исоро гӯш кунад. Вақте ки ӯ бо тайёр
кардани хӯрокҳо банд буд, хоҳараш Марям назди
пойҳои Исо нишаста, Ӯро бо диққат гӯш мекард ва
таълим мегирифт.

Х __ __ __ __ __ __ __   И __ __ /4

/2

/2

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б3



ҲАМАГӢ:

Ба Марто ҳеҷ кас ёрдам намедод, аз ҳамин сабаб норозигии ӯ аз Марям зиёдтар
мешуд. Ӯ назди Исо омада, аз Марям шикоят кард: “Худовандо! Оё Ту парво надорӣ,
ки хоҳарам маро танҳо мондааст ва ман ҳама корро худам карда истодаам? Ба вай
гӯй, ки ба ман ёрдам кунад!”

Исо меҳрубонона ба Марто фаҳмонд, ки ташвиш кашида, зиқ шудани ӯ даркор нест.
Кори хуб буд, ки ӯ мехост хӯрокҳои бомаза пазад, лекин ин аҳамияти калон надошт,
чунки ӯ имконияти гӯш кардани Исоро аз даст дода истода буд. Лекин Марям кори
беҳтар кард - ӯ Исоро гӯш мекард ва аз Ӯ таълим мегирифт.

● Суханони дохили чоркунҷаро бо номи Марям ё Марто дуруст пайваст кун. 
(Барои ҳар кадоми онҳо рангҳои гуногунро истифода бар)

Хеле муҳим аст, ки мо барои аз Исо таълим гирифтан вақт ҷудо кунем. Дар замони
мо Худо ба одамон ба воситаи Сухани Худ - Китоби Муқаддас гап мезанад.

● Калимаҳо ва расмро ранг кун.

Китоби
Муқаддас
● Барои одамон чӣ бисёр муҳим аст? Дар зери ҷумлаи дуруст хат каш.

Рӯзи дароз телевизор тамошо кардан.

Ҳар рӯз барои Китоби Муқаддасро хондан ва аз Худованд таълим гирифтан,
вақт ҷудо кардан.

/2

чизи беҳтарро интихоб кард

дар ошхона банд буд

имконияти аз Исо таълим
гирифтанро аз даст медод

ранҷид

мехост хизмат кунад

Марям Марто

/6

пеши пойҳои Исо нишаста, 
суханони Ӯро гӯш мекард

/4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б3

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Исо ҳаёт мебахшад
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 11:25

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Юҳанно 
11:1-7, 

17-44-ро хон

Оё ту метавонӣ ягон воқеаеро ба ёд оварӣ, ки туро сахт
ғамгин кард? Шояд ин вафоти ягон шахси ба ту наздик
буд.

Марям ва Марто хеле ғамгин буданд, чунки бародарашон
Лаъзор сахт касал шуд. Онҳо мехостанд, ки Исо
ҳамроҳашон бошад, бинобар ин барои ҷеғ задани Ӯ одам
фиристоданд. Онҳо медонистанд, ки Исо ба Лаъзор ёрӣ
дода метавонад.

Аммо Исо қарор кард, ки саросема намешавад. Ӯ медонист, ки ин тавр амал
кардани Ӯ барои Марям ва Марто беҳтар мешавад. Ӯ медонист, ки ин вазъият чӣ
тавр анҷом меёбад.

● Кӣ касал буд?   Л __ __ __ __ __ .

● Марто ва Марям киро ҷеғ заданд?   И __ __ ро.

Аммо Лаъзор вафот кард. Бадани ӯро мувофиқи маросими яҳудиён бо кафан
печонда ба даруни ғор гузоштанд, ва дари ғорро бо санги калон маҳкам карданд.
Марям ва Марто дигар Лаъзорро дида наметавонистанд. Онҳо хеле ғамгин буданд!

Баъд аз вафоти Лаъзор чор рӯз гузашт. Исо бо шогирдонаш ба деҳаи Марям ва
Марто наздик меомад. Вақте Марто шунид, ки Исо ба деҳаи онҳо омада истодааст,
ба пешвози Ӯ давида баромад. Марто фаҳмида наметавонист, ки барои чӣ Исо
даррав наомад. Исо ба ӯ гуфт, ки Лаъзор зинда мешавад. Марто бовар мекард, ки
одамони вафоткарда дар қиёмат боз зинда мешаванд. Ӯ бовар мекард, ки Исо
Писари Худо аст ва метавонад ҳаёт бахшад.

● Кадоме аз хоҳарон аввал бо Исо сӯҳбат кард?  M __ __ __ __ 

Марто ба хона баргашта, ба Марям гуфт,
ки Исо ӯро дидан мехоҳад. Марям ҳоло
ҳам хеле ғамгин буд ва гиря мекард.
Онҳо ҳамроҳи Исо назди қабри Лаъзор
рафтанд. 

Вақте ки Исо ғаму ғуссаи ин хоҳарон ва
наздикони онҳоро дид, Худаш ҳам гиря
кард.

/2
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2

/2



Баъд Исо як чизи ғайриодӣ кард. Ӯ аз одамон хоҳиш
кард, ки сангро аз дари ғор ғелонанд. Баъд Ӯ бо овози
баланд гуфт: “Эй Лаъзор, берун ой!” Ва мурда, ки бо
кафан печонда шуда буд, аз қабр берун омад. Одамон
инро дида, ба ҳайрат афтоданд.

Исо қудрати зинда кардани Лаъзорро дошт. Марям ва
Марто боз як бори дигар боварӣ ҳосил карданд, ки Исо
барои онҳо Дӯсти махсус аст. Ӯ дарду алами онҳоро
мефаҳмид ва ба мусибати онҳо ҳамроҳ шуд. Инчунин
Ӯ қудрат дошт, ки дар як лаҳза Лаъзорро боз зинда
кунад.

● Кроссвордро пур кун.

1. Дар охири ин воқеа Лаъзор боз __ __ __ __ __  шуд.

2. Кӣ ҳамроҳи Марям ва Марто гиря кард?   __ __ __

3. Лаъзор бо чӣ печонда шуда буд?   __ __ __ __ __  

4. Қабри Лаъзор дар куҷо буд?   Дар  __ __ __

5. Исо аз одамон хоҳиш кард, ки аз дари ғор  __ __ __ __ ро ғелонанд.

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаро навис. Ин калима мегӯяд, ки
бо Лаъзор чӣ рӯй дод. 

Исо пеш аз он ки Лаъзорро зинда кунад, ба Марто гуфта буд: “Ман қиёмат ва ҳаёт
ҳастам”. Ин маънои онро дорад, ки Исо бар марг қудрат дорад ва Ӯ метавонад ҳаёти
абадӣ диҳад. Худованд Исо ба онҳое, ки аз гуноҳҳояшон тавба карда, ба Ӯ ҳамчун ба
Наҷотдиҳандаи худ бовар мекунанд, ҳаёти абадӣ ваъда кардааст.

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис. Исо ба Марто гуфт, ки

Ӯ __ __ __ __ __   шуд. 

/10
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Ман  қ __ __ __ __ __  

ва  ҳ __ __ __

ҳастам.

1
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3
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ҲАМАГӢ:



ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Исоро дӯст доштан
Ояти тиллоӣ:

1 Юҳанно 4:19

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Юҳанно 
12:1-11-ро хон

Эҳтимол, дар ҳаёти ту одамоне ҳастанд, ки бароят бисёр хубӣ мекунанд. Масалан,
падару модарат. Ин одамон барои ту аҳамияти калон доранд. Ту ба онҳо барои ин
раҳмат мегӯӣ. Шояд, ту ба онҳо ҳамчун миннатдорӣ тӯҳфаҳо ҳадя мекардӣ.                          

● Расми он чизҳоеро каш, ки ту тӯҳфа карда метавонистӣ.

Марям ва Марто хеле хурсанд шуданд, ки Исо бародарашонро зинда кард.
Худованд Исо барои онҳо аҳамияти калон дошт. Хоҳарон зиёфати калон ташкил
карданд ва Исо меҳмони асосӣ буд. Лаъзор бо дигар меҳмонон ҳамроҳи Исо
менишаст, ва гӯё, ки касал нашуда буд. Марто бо хурсандӣ ба сари дастархон
хӯрокҳои бомаза меовард.

Марям мехост барои Исо ягон чизи махсус карда, миннатдории худро ба Ӯ баён
намояд. Ӯ равғани хушбӯи қиматбаҳо гирифта, ба пойи Исо рехт, ва баъд пойҳои
Ӯро бо мӯйҳояш хушконид.  Бӯйи хуш даррав тамоми хонаро фаро гирифт. Марям
кори хеле хуб кард!

● Дар чоркунҷаҳои дохили ҷумла ҳарфи расми мувофиқро навис.  

A Марям  дошт.

Б Ӯ онро ба  Исо рехт.

B Ӯ пойҳои Исоро бо  хушконид.

Рӯзи модарон

Ба муаллимаи

ман

/6
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ҲАМАГӢ: 

Як одам аз чунин кори Марям норозӣ шуд. Ин одам Яҳудо, яке аз шогирдони Исо
буд. Ӯ фикр мекард, ки ин сарфи беҳуда аст.  “Оё беҳтар нест, ки ин атрро фурӯхта,
пулашро ба камбағалон тақсим кунем?” - мегуфт ӯ. Мутаассифона, Яҳудо тамоман
барои камбағалон ғам намехӯрд. Вай одами хеле бахил ва бевиҷдон буд ва баъзан аз
халтачаи пулҳои умумӣ пул медуздид.

● Хат кашида, ҳар саволро бо номи яке аз одамон дуруст пайваст намо,
ва ҳамин тавр ба саволҳо ҷавоб деҳ.

меҳмони махсус буд? Марто

норозӣ шуд? Марям

муҳаббати худро зоҳир кард? Лаъзор

ба дастархон хӯрок меовард? Исо

ҳамроҳи Исо дар сари дастархон менишаст? Яҳудо

Яҳудо медонист, ки ин равғани хушбӯй қиматбаҳо аст.
Нархи он ба маоши яксолаи коргар баробар буд. Лекин
Исо барои Марям арзиши бисёртар дошт. Яҳудо
намефаҳмид, ки Исо то чӣ андоза бузург аст. Исо шод
шуд, ки Марям равғани хушбӯи қиматбаҳои худро ин
тавр сарф кард.

Худованд Исо моро чунон дӯст дошт, ки барои наҷот
додани мо ҳаёташро қурбон кард. Оё ту ҳам мисли
Марям Исоро ин хел бисёр қадр мекунӣ? Марям
равғани хушбӯи қиматбаҳояшро ба пои Исо рехт. Лекин
ту метавонӣ фармудаҳои Исоро ба ҷо оварда, ҳамин
тавр муҳаббати худро ба Ӯ  нишон диҳӣ.

● Калимаҳои Ояти тиллоиро ранг кун.

“Мо Ӯро дӯст медорем,

чунки аввал Ӯ моро дӯст дошт”.
1 Юҳанно 4: 19

/10
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ҲИКОЯИ 4-УМ: Вохӯрӣ бо Исо
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 1:12
Луқо 

19:28-44-ро хон

Исо медонист, ки бори охир ба Ерусалим
рафта истодааст. Ӯ ба қарибӣ бояд он чиро
иҷро мекард, ки барои он ба замин омада
буд - Ӯ бояд барои гуноҳҳои мо азоб
кашида, мемурд, то ки гуноҳҳои мо бахшида шаванд.

Дар замони мо одамони боэътибор одатан бо
мошинҳои калону қиматбаҳо ба меҳмонӣ мераванд.
Исо медонист, ки Ӯ бояд ба Ерусалим ба таври махсус
дарояд. Худо инро бисёр солҳо пеш ба нақша гирифта
буд. Ӯ дар ин бора ба воситаи пайғамбарон дар Аҳди
Қадим (қисми Китоби Муқаддас) навишта буд.

Вақте ки Исо дар наздикии шаҳр буд, аз ду шогирдаш
хоҳиш кард, ки ба деҳаи ҳамсоя раванд, ва дар он ҷо харкурраи бастаро меёбанд.
Шогирдон бояд харкурраро аз банд кушода, назди Исо биёранд.

Чӣ тавре ки Исо гуфт, шогирдон даррав харкурраро ёфта, назди Исо оварданд.
Шогирдон ба пушти харкурра ба ҷои зин либосҳои худро гузоштанд. Исо ба
харкурра савор шуда, сӯи шаҳр равона шуд. Одамони бисёр ба пешвози Исо
баромаданд. Онҳо пеши Исо бар замин ҷомаҳои худ ва шохаҳои дарахти хурморо
паҳн мекарданд. Одамон бо овози баланд Исоро муборакбод гуфта, Худоро ситоиш
мекарданд. Исо - Подшоҳи махсус аз ҷониби Худо аст!

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Исо сӯи Байт-Лаҳм мерафт.

Ӯ бояд ба қарибӣ мемурд.

Исо аз се нафар шогирдонаш хоҳиш кард, ки ба деҳа раванд. 

Шогирдон харкурраи бастаро ёфтанд.

Шогирдон ба пушти харкурра ҷомаҳои худро гузоштанд.

Исо харкурраро аз қафо кашола карда, пиёда мерафт.
/12
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ФАМИЛИЯ
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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:

ҲАМАГӢ:

● Вақте ки Исо ба харкурра савор шуда, ба Ерусалим медаромад, 
одамони бисёр бо овози баланд Ӯро муборакбод мегуфтанд. 
Суханони ин одамонро ранг кун.

Одамон мехостанд, ки Исо подшоҳи онҳо шавад.
Дар байни одамон инчунин касоне буданд, ки
Исоро бад медиданд. Онҳо хеле хашмгин буданд,
ки Исоро ин қадар одамони бисёр пешвоз гирфта
истодаанд. Худованд Исо медонист, ки ин
одамон ба қарибӣ Ӯро мекушанд.

Ҳар яки мо бояд нисбат ба Худованд Исо интихоби муҳим кунад. Ё мо
Исоро ба ҳаёти худ даъват мекунем, ё ин ки ба Ӯ “Не” мегӯем. Аз ҳама
беҳтараш он аст, ки мо аз гуноҳҳоямон тавба кунем ва Ӯро ба ҳаётамон
даъват намоем! Худо ваъда додааст, ки чунин одамонро ба оилаи Худ
дохил мекунад.

● Ҳарфҳои ду калимаи охири ояти тиллоиро ҷо ба ҷо гузор, ва
мефаҳмӣ, ки Худо он одамонро, ки Худованд Исоро ба ҳаёти худ
қабул кардаанд, чӣ тавр меномад.

“Лекин ба онҳое ки Ӯро қабул кардаанд ва ба исми (номи) Ӯ имон
овардаанд, қудрат дод, ки  

а  р  ф  н  з  а  и  н  о  д       /   у  о  д  Х 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __  / __ __ __ __   гарданд”.

● Дар муаммо баъзе калимаҳои ин
дарсро ёфта, дар гирдашон хат каш.

ҶОМАҲО    ПОДШОҲ

ХАРКУРРА

ИНТИХОБ    ШОХАҲО

ОДАМОН

/4

/2

Муборак аст 
Подшоҳе ки ба исми

Худованд меояд!
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Ту дар рӯзҳои ид ё рӯзи таваллудат ба хонаатон даъват кардани меҳмононро
дӯст медорӣ? Эҳтимол, ба ҳар кас меҳмоннавозӣ кардан, бо меҳмонон сӯҳбат
кардан ва барои онҳо ягон хӯроки бомаза тайёр кардан
маъқул аст. 

Дар ҳикояи Китоби Муқаддас оид ба ин дарс дар бораи ду
хоҳарон нақл карда мешавад. Онҳо хеле хурсанд шуданд,
ки Худованд Исо ба  хонаашон меҳмон шуд.

● Дар гирди номҳои ин хоҳарон хат каш.

Ҳанно          Лидия          Элисобаъ

Марям        Прискила        Марто

● Ояти 38-ро бо диққат хонда, фаҳм, ки кадоме аз хоҳарон Исоро ба
меҳмонӣ даъват кард. Номи ӯро дар поён навис.

Исо даъватро қабул кард ва бо хурсандӣ ба меҳмонӣ омад! Ин чиз дар замони мо
ҳам метавонад ба амал ояд. Агар ту аз Худованд Исо хоҳиш кунӣ, ки ба дили ту ва
ҳаёти ту дохил шавад, Ӯ мебиёяд. 

● Ваҳй 3:20-ро ёфта, калимаҳои боқимондаи ин оятро навис.

● Акнун аз назар гузарон, ки дар хонаи Марто ва Марям чӣ рӯй дод. 
Дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо калимаҳои мувофиқро гузор.

банд         Марям          пойҳои          хӯрок          таълим           Марто
Худованд Исо ба меҳмонӣ омад ва  __________ медод.  

________ пеши ___________ Исо нишаста, суханони Ӯро бо диққат гӯш мекард.

Аммо ________  бо пухтупази __________  хеле  ________ буд.

“Инак, назди дар истода, 

ДАРСИ 1-УМ: Байт-Ҳинӣ 
Ду хоҳарон Ояти тиллоӣ:

Луқо 10:42
Луқо

10:38-42-ро хон

/1
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б3

/2



Дар он замонҳо шогирдон дар пеши пойҳои муаллимашон менишастанд. Ин маънои
онро дошт, ки онҳо мехоҳанд таълим гиранд ва ба ин тайёранд. 

Худо ба мо ба воситаи Сухани Худ - Китоби Муқаддас гап мезанад. Агар мо барои
“гӯш” кардани Худо вақт ҷудо кунем ва Китоби Муқаддасро бодиққат хонем, бисёр
чизҳои муҳимро мефаҳмем. 

● Аз шаш баёноти зерин дар гирди сетояш хат каш, ки Марямро
аз ҳама беҳтар тасвир мекунанд. Ӯ 

серташвиш буд  / ором буд  / нишаста буд  / хомӯш буд
кор мекард / таълим мегирифт

Аммо Марто дар ин вақт бо пухтупаз бисёр банд
буд! Ӯ мехост барои Худованд Исо хӯрокҳои
бомаза тайёр кунад. Лекин, мутаассифона, ӯ аз
ҳад зиёд бо пухтупаз андармон шуд ва барои
назди Исо нишаста Ӯро гӯш кардан вақт пайдо
накард.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Дар хонаи Марто хӯрок кам буд. 

Марто аз барои он ранҷид, ки Марям ба ӯ дар пухтупаз ёрӣ намедод.

Марто ба Исо аз Марям шикоят кард.

Худованд Исо ба Марям фармуд, ки ба Марто ёрӣ диҳад.

Худованд Исо дар он вазъият насиҳати хирадмандона дод!

● Ояти тиллоиро боз хон ва дар поён навис.

Ин суханони Исо на танҳо ба Марто ва Марям, балки инчунин ба мо дахл доранд.
Барои мо аз Исо таълим гирифтан хеле муҳим аст.

● Юҳанно 5:24-ро ёфта, хон. Баъд дар поён навис, ки бо онҳое, ки гӯш
мекунанд ва имон меоварад, чӣ мешавад. 

/4
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ҲАМАГӢ: 
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Вақте ки аз наздиконамон ягон кас бемор шавад, ё вафот кунад, ин ба мо ғаму
андӯҳи бисёр меоварад. Тасаввур кун, ки Марям ва Марто ҳангоми сахт касал
шудани бародарашон то чӣ андоза ғамгин шуданд.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузошта, калимаҳоро дуруст кун.

Номи бемор ОАЪЛРЗ  __ __ __ __ __ __   буд.

Номи деҳае ки ӯ дар он зиндагӣ мекард, 

ТБЙА - ӢИҲН  __ __ __ __ - __ __ __ __ буд.

Марям ва Марто дилпур буданд, ки Худованд Исо онҳоро дӯст медорад ва барои
онҳо ғамхорӣ мекунад. Бинобар ин онҳо дарҳол аз бемор шудани бародарашон ба
Исо хабар расонданд.

● Дар расми қоғаз навис, ки онҳо
ба Исо чӣ гуна хабар расонданд?

● Вақте ки Исо ин хабарро шунид, чӣ кор кард? Ҷавобҳои дурустро бо
аломати (V), ва ҷавобҳои нодурустро бо аломати (Х) қайд кун.

Ӯ гиря кард.

Ӯ дар он ҷое ки буд, боз чор рӯз монд.

Ӯ гуфт, ки ин беморӣ барои ҷалоли Худо аст.

Ӯ ба Марто ва Марям мактуби ҷавобӣ навишт.

Исо Писари Худо аст, бинобар ин Ӯ дар бораи бемории Лаъзор ва ғаму андӯҳи
хоҳаронаш пеш аз хабар расонданашон медонист. 

● Он чиро, ки Исо ба шогирдонаш дар ояти 14 мегӯяд хон ва ҳарфҳои
партофташударо навис.

“ Л__ ъ __ о __             м __ р __ а __ с __ ”.     

Худованд Исо ин суханонро гуфта, бо шогирдонаш ба хонаи Марям ва Марто равона
шуд. Ӯ ба Байт-Ҳинӣ танҳо якчанд рӯз баъд аз вафоти Лаъзор омад.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б3

ДАРСИ 2-ЮМ: Байт-Ҳинӣ 
Ба хурсандӣ табдил ёфтани ғаму андӯҳ Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 3:36

Юҳанно 11:1-7 
ва 

11:17- 44-ро хон
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ҲАМАГӢ: 

● Лаъзор чанд рӯз дар қабр буд? Ҷавоби дурустро ранг кун.

Хоҳарон дар вақти гуногун бо Худованд Исо вохӯрданд.

● Ояти 20, 27 ва 32-ро хон. Баъд ҳар саволро бо номи яке аз хоҳарон дуруст 
пайваст карда, ҳамин тавр ба саволҳо ҷавоб деҳ.

Кадоме аз онҳо якум ба пешвози
Исо баромад?

Кадоме аз онҳо пеши Исо ба зону афтод?

Кадоме аз онҳо гиря мекард?

Кадоме аз онҳо бовар мекард, ки
Исо Писари Худо аст?

Худованд Исо Писари Худо аст, ва Ӯ натанҳо ҳама чиро медонад, балки инчунин
ҳама чиро карда метавонад!

● Ӯ барои Лаъзор кадом чизи ғайриодиро кард?

Худованд Исо Соҳиби ҳаёт аст. Ӯ метавонат ҳам ҳаёти заминӣ диҳад, чуноне ки ба
Лаъзор дод, ва ҳам ҳаёти абадӣ диҳад, ки ҳамроҳи Худо дар осмон аст. 

● Ояти тиллоиро навис ва фикр кун, ки он шахсан ба ту чӣ аҳамият дорад.

● Ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон
хат каш. 

1. Қабри Лаъзор дар куҷо буд? ______  

2. Исо дар дуояш Худоро кӣ номид? ___________  

3. Аз даҳони ғор чиро ғелонданд? ________ ро   

4. Лаъзор барои Марям ва Марто кӣ буд? _________  

5. Исо ба Лаъзор бо овози  _________ нидо кард.   

Миқдори
рӯзҳо

Миқдори
рӯзҳо

Миқдори
рӯзҳо

Миқдори
рӯзҳо

2 4 5 7
/1

/5

/4

/1

/1

Марям Марто

П А Д А Р Р Б

А Г У К Р А У

Р П Н А Л Д Л

О Д Т А Е О Т

Ғ Л Н Е С Р Я

П Д Б Н Т А Д
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ДАРСИ 3-ЮМ: Байт-Ҳинӣ 
Боз як вохӯрӣ Ояти тиллоӣ:

1 Юҳанно 4:19
Юҳанно 

12:1-11-ро хон

Ягон воқеаеро ба хотират овар, ки касе ба ту некӣ
кард, ё дар мушкилият ёрӣ расонд. Шояд, ту ҳам
бисёр мехостӣ, ки барои ин одам ягон кори хуб кунӣ. 
Марям ва Марто ҳам чунин хоҳиш доштанд.
Худованд Исо бародари онҳо Лаъзорро зинда карда
буд. Ин хоҳарон мехостанд ба Исо хизмат карда,
миннатдорияшонро баён кунанд. 

● Ояти 2-ро хонда, дар поён кӯтоҳ навис, ки хоҳарон барои Исо чӣ карданд.

● Дар ин ҳикоя чор одам вомехӯранд. Хат кашида, номи ин одамонро
бо он чи онҳо карданд, дуруст пайваст кун. 

ЛАЪЗОР                                         норозигӣ баён мекард.

МАРЯМ                                             хӯрок тайёр мекард.

МАРТО дар сари дастархон менишаст.

ЯҲУДОИ ИСҚАРЮТ          ба пойҳои Исо равған молид.

Акнун дар бораи ҳар кадоми онҳо фикр кун.

Яҳудо
● Дар рӯ ба рӯи ҳар ҷумла ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Ӯ барои халтачаи пули умумӣ ҷавобгарӣ дошт.

Ӯ барои камбағалон ғамхорӣ мекард.

Ӯ одами хеле бовиҷдон буд.

Ӯ дузд буд.

Лаъзор
● Ҳарфҳои калимаҳоеро, ки ба Лаъзор тааллуқ

доранд, ҷо ба ҷо гузор. Баъд онҳоро дар ҷои
холии ҷумлаҳо навис.

АИЗДН Ӯ  з__ __ __ __  шуд.

АТХШБУХ Ӯ х__ __ __ __ __ __  буд.

ЛОАСМТА Ӯ  с__ __ __ __ __ __ буд.  
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ҲАМАГӢ: 

Вақте ки мо ба Худованд Исо имон оварда, соҳиби ҳаёти нав мешавем, Ӯ ба ҳаёти
мо таъсир мерасонад. Ва мо ҳам шоҳиди зиндаи амалҳои Ӯ мегардем. Он гоҳ ба
воситаи мо дигарон ҳам ба Худо имон меоваранд.

● Оятҳои 10 ва 11-ро хонда, дар поён навис, ки чаро ба хотири Лаъзор бисёр 
касон ба Худованд Исо имон оварданд.

Марто
● Дарси 1-умро боз як бор аз назар гузарон. (Луқо 10: 38-42) 

Марто он рӯз чӣ кор мекард? Ҷавобҳои дурустро ранг кун.

Ӯ бо хурсандии калон ба Худованд Исо хизмат мекард.

Марям

● Ӯ дар зарфаш чӣ дошт?

● Ӯ бо ин чиз чӣ кор кард?

● Ӯ бо мӯйҳояш чӣ кор кард?

● Дигарон барои чунин кори ӯ чӣ гуфтанд?

Марям Худованд Исоро хеле дӯст медошт ва бо ин кори худ ба
Ӯ миннатдорӣ зоҳир кард. Исо барои ту то чӣ андоза азиз аст?
Ӯ туро дӯст медорад ва оё ту ҳам Ӯро дар ҳақиқат дӯст медорӣ? 

Оё ту Ӯро чун Наҷотдиҳандаи худ қабул кардаӣ?
Муҳаббати Исо дар он аён шуд, ки Ӯ ба замин омад, то ки ба
ҷои ту мурад ва Наҷотдиҳандаи ту шавад.

● Ояти тиллоиро навис. (1 Юҳанно - ин Инҷили Юҳанно нест, балки номаи
якуми Юҳанно аст. Ин нома дар Китоби Муқаддас баъд аз чор китоби Инҷил ва
Китоби Аъмоли Ҳаввориён ҷойгир аст.)

Ӯ гиря мекард.

Ӯ шикоят мекард.

Ӯ дар назди пойҳои Исо менишаст. 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б3

ДАРСИ 4-УМ: Байт-Ҳинӣ 
Дар роҳ ба сӯи Ерусалим Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 1:12
Луқо 

19:28-44-ро хон

Исо бо шогирдонаш ба Ерусалим мерафт. Ин охирин ҳафтаи ҳаёти заминии Ӯ буд.
Худованд Исо медонист, ки баъд аз якчанд рӯз одамон аз Ӯ рӯ гардонда, Ӯро
мекушанд. Пеш аз рӯй додани ин ҳодиса Ӯ - Масеҳ ва Подшоҳи халқи Исроил,
мувофиқи пешгӯиҳои пайғамбарон ба таври махсус ба шаҳр медарояд!

● Вақте ки Худованд Исо аз Байт-Ҳинӣ баромада, сӯи Ерусалим мерафт,
Ӯ ду шогирдашро ба куҷо ва барои чӣ фиристод?

● Агар ягон кас пурсад, ки барои чӣ онҳо банди харкурраро кушода
истодаанд, шогирдон бояд чӣ ҷавоб медоданд? Ин
ҷавобро дар байни лаҷоми харкурра навис.

Ҳама чиз ҳамон тавр шуд, ки Исо гуфта буд. Шогирдон боз як бори дигар боварӣ
ҳосил карданд, ки Ӯ Худо аст ва ҳама чиро медонад ва назорат мекунад.

● Вақте ки шогирдон харкурраро назди Исо оварданд, баъд чӣ рӯй дод?
Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис. 

Исо ба харкурра як кӯдаки хурдро шинонд.

Одамон пеши Исо бар замин ҷомаҳояшонро паҳн мекарданд. 

Харкурра ваҳшӣ буд ва нагузошт, ки Исо ба вай шинад. 

Одамон гиряву нола мекарданд. 

Исо ба харкурра савор шуда, ба шаҳр даромад.

Шояд ту фаҳмидан мехоҳӣ, ки барои чӣ Худованд Исо ин тавр ба шаҳр даромад?
Бисёр сол пеш Худо ба воситаи пайғамбар ваъда дода буд, ки Масеҳ ҳамин тавр ба
шаҳр медарояд. (Ба Закарё 9:9 нигар). Вақте ки Исо ба харкурра савор шуда, ба
шаҳр медаромад, ҳамин тавр гӯё ба тамоми халқи Худ мегуфт, ки “Ман Масеҳи
шумо мебошам. Оё шумо Маро қабул мекунед?”

Ҳоло Худованд Исо аз ту ҳам ҳаминро мепурсад. Оё ту тайёр ҳастӣ Ӯро чун
Худованд ва Подшоҳи ҳаёти худ эътироф кунӣ?
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Худо ба онҳое ки Исоро қабул мекунанд, як чизи махсус ваъда кардааст!

● Дар поён ояти тиллоиро, ки дар бораи ин ваъда гап 
мезанад, навис.

Одамон хеле хурсанд буданд! Онҳо Исоро бо шавқу завқ пешвоз
мегирифтанд. 

● Он чиро, ки одамон фарёд зада мегуфтанд, навис.

Онҳо фикр мекарданд, ки Исо Ҳамон Кас аст, ки
онҳоро аз истилогарони  румӣ озод мекунад. Лекин Исо
барои додани дигар хел озодӣ омада буд. Ӯ барои он
омад, ки одамонро аз гуноҳ озод кунад ва ба ҳар як
имондор ҳаёти ҷовидонӣ бахшад. Мутаассифона,

одамон инро нафаҳмиданд. Аз ҳамин сабаб баъд аз якчанд рӯз онҳо Ӯро
рад карда, куштанд. Яҳудиён то ҳол омадани Масеҳро интизоранд.

● Луқо 19:41-44-ро истифода бурда, калимаҳои партофташудаи 
ҷумлаҳоро навис.

ДУШМАНОН    ХАРОБАЗОР       ЕРУСАЛИМ       ШАҲР

Ӯ барои ................. гиря кард.  Ӯ гуфт, ки рӯзе меояд, ки ба онҳо
..........................  ҳамла мекунанд, ва ..........................  пурра

............................. мегардад.  

● Охири ояти 44-ро истифода бурда, ҷумларо пурра кун.
Исо гуфт, ки ин барои он ба амал меояд, ки
_____________________________________________________
_____________________________________________________

● Юҳанно 12: 12, 13-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки барои
чӣ ба шаҳр дохил шудани Исо чунин ботантана буд? 
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:
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ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: БАЙТ-ҲИНӢ
Дар хонаи дӯстон Ояти тиллоӣ:

Матто 6:33
Луқо 

10:38-42-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Марқус 6:7-13 •  Румиён 12:1-2 •  Ишаъё 40:28-31
Исо ҳангоми хизматгузории заминии Худ бо роҳҳои чанголуду санглохи Яҳудо ва
Ҷалил бисёр роҳ тай намуда буд. Ҳангоми сафар Ӯ монда мешуд, гурусна мемонд
ва ба истироҳат эҳтиёҷ дошт. Марям ва Марто ҳамеша бо хурсандӣ Исоро дар
хонаашон меҳмондорӣ мекарданд.

● Юҳанно 11:1-ро хонда, номи деҳаеро навис, ки 
Марям ва Марто дар он зиндагӣ мекарданд.

● Ин деҳа дар наздикии пойтахти вилояти Яҳудо, шаҳри

воқеъ буд. (Ба Юҳанно 11:18 нигар)

Мусофирон барои ба пойтахт омадан бояд роҳи дурро тай менамуданд. Аксари
мусофирон пеш аз  дохил шудан ба пойтахт, дар деҳаи Марям ва Марто дам
мегирифтанд. 

● Луқо 10:38-ро хон ва дар поён навис, ки вақте ки Исо ба деҳаи
Марям ва Марто омад, Марто чӣ кор кард.

Марто ва Марям феъли гуногун доштанд.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳо дар муаммо ҷойгиранд. Онҳоро 
ёфта, дар гирдашон хат каш, ва баъд дар ҷумлаҳо навис. Калимаҳо 
дар самтҳои гуногуни муаммо ҷойгиранд.

Худованд Исо бо   _____________аш  ба хонаи 

Марям ва Марто омад. Марям пеши 

__________и   Исо  ______________   ва 

суханони Ӯро  ______   мекард.  

Марто бо пухтупази __________  банд буд.
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

Марям имконияти аз Худованд Исо таълим гирифтанро қадр мекард.  Ӯ ба Исо наздиктар
нишаст, то ки ҳама суханони Ӯро бо диққат шунавад. Марто бошад, бештар барои пухтани
хӯроки бомаза ташвиш мекашид. Ин кори бад набуд, лекин ӯ имконияти бебаҳои гӯш
кардани Исоро аз даст медод.

Одам метавонад бо корҳои хона, варзиш (спорт), сӯҳбат, телевизор ва дигар чизҳо чунон
банд гардад, ки барои чизи хеле муҳим - хондани Сухани Худо ва дуо кардан - вақташ
намерасад. Агар мо барои “шунидани” Сухани Худо вақт ҷудо накунем, намефаҳмем, ки Ӯ
ба мо чӣ гуфтан мехоҳад. 

Марто аз Марям барои ёрдам накарданаш норозӣ буд.

● Ӯ ба Худованд Исо чӣ гуфта шикоят кард?

● Қисми аввали ҷавоби Исоро навис (ояти 41).

Дар ояти 42 давоми ҷавоби Худованд Исо ба Марто баён шудааст.

● БО СУХАНОНИ ХУД навис, ки Худованд Исо бо ин суханони Худ
чиро дар назар дошт.

Рӯзи гузаштаи худро ба хотир овар. Оё ту барои чизи муҳимтарини ҳаётат вақт ҷудо кардӣ?

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он чи ХАТ КАШ, ки мо бояд пеш аз ҳама
дар хусуси он ғамхорӣ кунем.

● Марқус 6:7-13-ро хонда, дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҲА ё НЕ навис.

Худованд Исо шогирдонашро дунафарӣ мефиристод.

Ӯ ба онҳо мегуфт, ки рафта, маҳалро дида бароянд. 

Шогирдон одамонро даъват мекарданд, ки аз гуноҳҳояшон тавба кунанд.   

Исо ба шогирдонаш бар арвоҳи палид (девҳо) қудрат дод.

Тамоми рӯз шогирдони Худованд Исо Ӯро монанди Марям гӯш мекарданд.
Агар онҳо суханони Ӯро гӯш намекарданд, чӣ кор карданро намедонистанд.

Барои бештар шинохтани Исо ва аз Ӯ таълим гирифтан ҳамеша вақт пайдо кун.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б3

ДАРСИ 2-ЮМ: Байт-Ҳинӣ
Дар назди қабр Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 6:47
Юҳанно 

11:1-44-ро хон

Хониши иловагӣ: • Луқо 23:39-43 • 1 Қӯринтиён 15 • Филиппиён 1:21-23

Баъд аз якчанд рӯз Худованд Исо боз ба Байт-Ҳинӣ омад. 

● Кадом ояти Китоби Муқаддас барои ин дарс дар бораи ҳиссиёти Худованд
нисбати оилаи мотамзада маълумот медиҳад?

● КРОССВОРД

АЗ ЧАП БА РОСТ

1. Вақте Исо шунид, ки Лаъзор бемор аст, Ӯ дар он ҷое ки
буд, боз .........  рӯз монд.

2. Дар ояти 11 Худованд Исо мегӯяд, ки Лаъзор  ............. . 

3. Шогирдон фикр мекарданд, ки агар Лаъзор хоб рафта
бошад, пас тез .......... меёбад.

4. Баъд Худованд Исо ба шогирдонаш ошкоро гуфт, ки
Лаъзор ........ .

АЗ БОЛО БА ПОЁН

5. Худованд Исо гуфт, ки ин беморӣ барои .............. Худо аст.

6. Яҳудиён мехостанд Исоро .................  .

7. Яке аз шогирдони Исо фикр мекард, ки агар онҳо ҳамроҳи Исо раванд, мемуранд,
бинобар ин мехост ҳамроҳи Ӯ равад. Номи ин шогирд ........... буд.

● Вақте ки Худованд Исо ба Байт-Ҳинӣ омад, дар он ҷо воқеаҳои зерин рӯй 
доданд: Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис.

Лаъзор аллакай ______ рӯз пеш мурда буд. Баъзе __________  барои дилбардорӣ
кардани Марям ва Марто аз Ерусалим омада буданд. Ерусалим аз Байт-Ҳинӣ дар
масофаи ҳамагӣ ________  _______________  воқеъ буд.  ___________  дарҳол ба
пешвози Исо баромад, лекин  _____________  дар хона монд.

Ниҳоят, ҳар ду хоҳарон пеши Худованд Исо омаданд. Аҷоиб аст, ки вақте хоҳарон Исоро
диданд, ҳар дуи онҳо ба Ӯ ҳамон як суханонро гуфтанд.

● Онҳо ба Исо чӣ гуфтанд?
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ҲАМАГӢ: 

Худованд Исо онҳоро дилбардорӣ карда, умед дод.

● Ояти тиллоиро навис.

Худованд Исо аз Марто пурсид, ки оё бовар мекунад, ки Ӯ метавонад ҳаёти абадӣ диҳад.
Аз эҳтимол дур аст, ки Марто ба суханони Худованд Исо сарфаҳм мерафт, чунки Ӯ дар
бораи ду намуди марг сухан мегуфт.

1) Марги ҷисмонӣ.
Барои одамон вақте мерасад, ки онҳо пир мешаванд, ё бемор шуда, мемуранд. Масалан,

чуноне ки бо Лаъзор шуд. 

2) Марги рӯҳонӣ.
Ин марг натиҷаи гуноҳ аст. Чунин марг абадан аз Худо дур шуданро ифода мекунад. 
Агар гуноҳҳои одам бахшида нашуда бошанд ва ӯ мурад, ӯ абадан аз Худо дур мегардад.  

Вақте мерасад, ки ҳаёти заминии мо ба охир мерасад. Лекин агар мо ба Худованд Исо
боварӣ дорем ва аз гуноҳҳоямон тавба карда бошем, абадан ҳамроҳи Ӯ дар осмон зиндагӣ
мекунем. Марги ҷисмонӣ барои одаме ки ба Худованд Исо имони ҳақиқӣ дорад, хотимаи
ҳаёт нест. Филиппиён 1:21-23-ро хон.

● Юҳанно 3:16 ва 5:24-ро хон ва дар поён навис, ки Худо ба онҳое ки ба
Худованд Исо имон овардаанд, чӣ ваъда кардааст.

Худованд Исо Лаъзорро зинда карда, нишон дод, ки Ӯ бар марг қудрат дорад.

● Юҳанно 11:34-44-ро хон ва ба саволҳои зерин ҷавоб деҳ:

Кадом амалҳои Исо ба мо нишон медиҳанд, ки Ӯ инсон буд?

Кадом амалҳои Исо ба мо нишон медиҳанд, ки Ӯ Худо буд?
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ДАРСИ 3-ЮМ: Байт-Ҳинӣ
Дар сари дастархон Ояти тиллоӣ:

Забур 94:6
Юҳанно 11:55-57
12: 1-11-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Хуруҷ, боби 12 •  Матто 2:1-11
Ба назар чунин менамояд, ки баъд аз Лаъзорро зинда кардани Исо, акнун ҳама одамон ба
Масеҳ будани Ӯ бовар мекунанд. Аммо чунин нашуд. Баръакс, саркоҳинон ва фарисиён қарор
доданд, ки Ӯро мекушанд.

● Юҳанно 11:57-ро хон ва БО СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки
роҳбарони динӣ чӣ гуна қарор доданд.

Аксар яҳудиён кӯшиш мекарданд, ки дар иди Фисҳ (Песаҳ) Ерусалимро зиёрат кунанд. Бисёр
солҳо пеш, дар ҳамин рӯз Худо халқи Исроилро дар Миср аз ғуломӣ  раҳо карда буд. Бинобар
ин онҳо ҳар сол ин идро ҷашн мегирифтанд. 

● Халқи Исроилро ҳангоми аз Миср баромаданаш кӣ роҳбарӣ мекард?
(Хуруҷ 12:1-ро хон)

● Исо ба хонаи Лаъзор, Марям ва Марто омад. Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо
ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Лаъзор сахт касал буд, бинобар ин ба сари дастархон омада натавонист. 

Худованд Исо меҳмони асосӣ буд.

Марто дар назди пойҳои Исо нишаст. 

Шогирдон аз рафтан ба Байт-Ҳинӣ тарсиданд.

Зиёфат шаш рӯз пеш аз иди Фисҳ буд.

● Марто кадом амали ғайриоддӣ кард, ва дар натиҷаи он чӣ шуд?

Амали Марям то як андоза ба амали мунаҷҷимон монанд аст, ки вақти таваллуд шудани Исо
барои дидани Ӯ омада буданд.

● Матто 2:11-ро хон ва дар поён кӯтоҳ навис, ки мунаҷҷимон чӣ кор карданд.

Марям бо чунин амали худ муҳаббати худро ба Худованд зоҳир кард. Ӯ чизи қиматбаҳои
худро бо хурсандӣ барои Худованд истифода бурд (нархи он равғани хушбӯй ба маоши
яксолаи коргар баробар буд).

Масеҳ - Наҷотдиҳандае ки аз ҷониби Худо аст.
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ҲАМАГӢ: 

Яҳудо чун Марям хайрхоҳ набуд, балки бахил буд.

● Ӯ чӣ гуфт?

● Матни Китоби Муқаддас барои ин дарс ба мо дар бораи Яҳудо баъзе 
маълумот медиҳад. Сетои онро дар поён навис.

● Ҷавоби Худованд Исоро ба Яҳудо навис.

● Ояти тиллоиро дар поён навис. Баъд дар зери он калимае ХАТ КАШ, ки
мавзӯи ин дарсро ифода мекунад.

Марям суханони Худованд Исоро бо диққат гӯш мекард. Ӯ шодӣ мекард, ки Исо бародари
ӯро зинда кард. Ӯ Писари Худо будани Исоро боз ҳам хубтар фаҳмид. Марям бо чунин
амали ғайриодияш муҳаббати худро ба Исо зоҳир намуд ва ба Ӯ саҷда кард. Дар замони мо
ҳам имондорон метавонанд, ки ба воситаи иҷро кардани фармудаҳои Худованд Исо,
муҳаббати худро ба Ӯ зоҳир кунанд.

● Аз Китоби Муқаддас Юҳанно 14:15-ро ёфта, дар поён навис.

Аз Худованд Исо хоҳиш кун, ки ба ту барои дуруст зиндагӣ кардан ёрӣ диҳад.

1.

2.

3.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б3

ДАРСИ 4-УМ: Байт-Ҳинӣ
Дар роҳ ба сӯи Ерусалим Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 1:12
Луқо 

19:28-41-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Закарё 9:9-13 •  Юҳанно 12:12-19
Исо дар Байт-Ҳинӣ буд. Ӯ бояд бори охир ба Ерусалим ворид мешуд. Ин дарс дар бораи ба
Ерусалим тантананок ворид шудани Худованд Исо аст. Дар ин силсилаи дарсҳо мо воқеаҳои
гуногунеро, ки бо Худованд Исо дар Байт-Ҳинӣ рӯй дода буданд, дида баромадем. 

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, то лаҳзаҳои асосии воқеаҳои дар
Байт-Ҳинӣ рӯйдодаро ба хотир оварӣ.

Дар дарси якум мо омӯхта будем, ки бояд мисли Марям Исоро ӮГШ _______  кунем.

Дар дарси дуюм - мисли Марто ба Ӯ ОБАВР _________  кунем. Дар дарси сеюм -

мисли Марям Ӯро СПРАТШИА ______________  кунем.

Ин воқеа дар масофаи се километр аз Ерусалим рӯй дод. Худованд Исо чандин бор ба ин
пойтахти диниву маъмурии Исроил омада буд. Ин дафъа Ӯ қарор дод, ки ба Ерусалим ба
таври махсус медарояд.

● Худованд Исо ба ду шогирди Худ кадом фармоишҳо дод?

● Агар ягон кас пурсад, ки онҳо чӣ карда истодаанд, шогирдон бояд
чӣ ҷавоб медоданд?

Дар ин воқеа ду чизи муҳим мушоҳида мешаванд. Якум, Худованд Исо аз шогирдонаш
хоҳиш кард, ки як чизи ғайриодӣ кунанд, ва онҳо ба Ӯ итоат намуданд. Дуюм, соҳиби
харкурра тайёр буд, ки чизи худашро ба Худованд диҳад. Оё дар ҳаёти ту чунин мешавад, ки
Худованд мехоҳад, ки ту ягон корро кунӣ, аммо ту ба Ӯ итоат кардан намехоҳӣ? Шояд, Ӯ
мехоҳад, ки ту ба Ӯ чизеро диҳӣ, аммо ту додан намехоҳӣ? 

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Баъзе одамон пеши Исо дар роҳ ҷомаҳои худро паҳн мекарданд. 

Ба пушти харкурра зини чармин гузоштанд.

Исо ба харкурра савор шуда, ба шаҳр даромад.

Фарисиён бар зидди Исо буданд.

Роҳ сӯи Ерусалим аз кӯҳи Зайтун хамида, ба Ерусалим
оварда мерасонд. 

Худованд Исо Ерусалимро дида, хурсанд шуд.

/6
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



● Матни Китоби Муқаддасро барои ин дарс хон ва дар поён навис,
ки одамон чӣ гуфта, Исоро пешвоз мегирифтанд.

● Юҳанно 12:13-ро хонда, дар поён навис, ки одамон боз чӣ кор 
мекарданд.

● Ояти тиллоиро навис.

Худо ин рӯзро 500 сол пеш пешгӯӣ карда буд.

● Ин пешгӯиро дар китоби Закарё 9:9 хонда, бо СУХАНОНИ ХУД
навис, ки чӣ тавр Худованд Исо онро ба амал овард.

Он рӯз Худованд Исоро дар Ерусалим қабул карданд. Лекин оё ту Ӯро ба ҳаётат
қабул кардаӣ?

Бигзор мазмуни суханони ин шеър дар дуои ту ифода ёбанд:

Умеди мо, Масеҳ, Туӣ,
Ишқи мо, бахти мо Туӣ.
Шодии мо, ҳаёти мо,
Хушиву орзуҳои мо.

/2
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ: 



Вақте ки Исо ба Ерусалим омад, роҳбарони динӣ қарор доданд, ки Ӯро
мекушанд. Боре шабона, вақте ки Исо дар боғ дуо мекард, онҳо омада, Ӯро
дастгир карданд. Рӯзи дигар Ӯро пеши ҳоким Пилотус оварданд. Пилотус
ягон айби Исоро наёфт. Лекин роҳбарони динӣ ва бисёр одамон аз Пилотус
талаб мекарданд, ки ҳукми куштани Исоро барорад. Аз ҳамин сабаб ӯ Исоро
ба мехкӯб карда, куштан дод.

Исоро ба теппае бурданд, ки он берун аз шаҳри Ерусалим буд. Дар он ҷо
дасту пойҳои Ӯро ба салиб мехкӯб карданд. Дар назди Ӯ инчунин ду
роҳзанро мехкӯб карданд. Ин роҳзанҳо барои он ҷазо гирифтанд, ки корҳои
хеле бад мекарданд. Лекин Исо ҳеҷ бадӣ накарда буд. Ӯ барои он дар салиб
мехкӯб шуд, то ки ҷазои моро барои гуноҳҳоямон ба Худ гирад. Исо моро
чунон дӯст дошт, ки розӣ шуд ба ҷои мо мурад!

Дар расм хат кашида, нуқтаҳоро пайваст кун, ва мебинӣ, ки Исо дар куҷо
мехкӯб шуд.

Дар теппа ҳамагӣ чанд салиб буд?

Исо барои мо мурд, чунки моро бисёр д __ __ __  дошт.

�икояи1�ум: Мехкӯб шудани Исо
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Исо барои мо мурд. Луқо 23:1-43-ро

хон

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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Ин ҳодиса рӯзона рӯй дод. Ногоҳ офтоб
тира шуд, ва тамоми замин дар давоми
се соат торик шуд.

Дар ҳамин вақт Исои Масеҳ барои
гуноҳҳои мо ҷазои Худоро  медид. Ин
ҷазо аз азобҳое ки Ӯ аз дасти одамон
кашид, даҳшатноктар буд.

Баъд Исо ба Падари Худ гуфт: “Падар, Рӯҳамро
ба дасти Ту месупорам!” Исо барои бахшида
шудани гуноҳҳои мо ҳама кори лозимиро кард.

Вақте ки Исо мурд, як одами нек, ки номаш
Юсуф буд, бадани Исоро аз салиб гирифт ва бо
кафан печонда, ба қабри нав гузошт. Баъд ӯ ба
дари қабр санги калон гузошт.

Кӣ бадани Исоро ба қабр гузошт? Ю __ __ __    

Ӯ ба дари қабр чӣ гузошт?  С __ __ __ __  калон.

Калимаҳоро ранг кун.

““Масеҳ барои
гуноҳҳои мо мурд

... ва Ӯ дафн карда шуд”.

1 Қӯринтиён 15: 3 ва 4

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б4
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�икояи2�юм: Марг ва дафни Исо
Ин ҳикоя дар бораи марг ва дафни Худованд Исо аст. Луқо 23:44-56-

ро хон

Дар назди қабр расми сангро каш ва
тамоми расмро ранг кун.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Вақте ки Исо мурд, дӯстони Ӯ хеле зиқ шуданд.
Рӯзи сеюм Марями Маҷдалия хеле барвақт аз хоб
хеста, назди қабри Исо рафт. Вақте ӯ дид, ки санги
даҳони қабр ғелонда шудааст ва қабр холӣ аст,
ҳайрон шуд. 

Марям ҳеҷ чиро намефаҳмид, ва гиря кард. Ӯ боз
ба даруни қабр нигоҳ кард, ва дар он ҷо ду
фариштаро дид. 

Онҳо аз ӯ пурсиданд: “Барои чӣ ту гиря мекунӣ?”

Марям ҷавоб дода гуфт, ки бадани Худованди ӯ
гум шудааст. Баъд ӯ ба ақиб рӯ гардонда, дар боғ
як одамро дид. Марям фикр кард, ки ин боғбон
аст, ва эҳтимол медонад, ки дар ин ҷо чӣ рӯй дод.
Аз ҳамин сабаб Марям ба ӯ савол дод. 

“Марям” - гуфт Ӯ. Марям даррав Ӯро шинохт! Ин
Худованд Исо буд! Ӯ номи Марямро гирифта, ҷеғ
зад. Марям хеле хурсанд шуд!

Марям дар даруни қабр киҳоро дид? Ф __ __ __ __ __ __ ҳоро.

Ӯ дар боғ бо кӣ вохӯрд? Бо  И __ __ .

Ҳоло мо метавонем шодӣ кунем, ки Худованд Исо зинда аст. Худо Ӯро зинда кард.
Исо барои наҷот додани мо дар салиб мурда буд.

Калимаҳои Китоби Муқаддасро ранг кун.

““Ӯ дар рӯзи сеюм
эҳё (зинда) шуд”.

1 Қӯринтиён 15: 4

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б4

/10

�икояи3�юм: Зинда шудани Исо
Ин дарс дар бораи он аст, ки чӣ тавр Марям фаҳмид, ки Исо зинда аст! Юҳанно 20:1-18-

ро хон

Дар рӯи Марям табассумро каш ва

расмро ранг кун.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Дӯстони Худованд Исо бисёр хурсанд
шуданд, ки Ӯ зинда шуд! Рӯзе Исо
шогирдонашро ҳамроҳи Худ ба болои кӯҳ
бурд. Ӯ ба онҳо фаҳмонд, ки барои Ӯ вақти
ба Осмон баргаштан расид. Аммо онҳо
танҳо намемонанд, чунки Рӯҳи Худо
ҳамроҳи онҳо мешавад. 

Ногоҳ Исо аз онҳо ҷудо шуда, сӯи осмон
боло рафтан гирифт, ва баъд дар паси абр
нонамоён шуд. Шогирдони Ӯ ба осмон
нигоҳ карда меистоданд. Ногоҳ пеши онҳо
ду фаришта пайдо шуданд ва гуфтанд, ки чӣ
тавре ки Исо ба осмон рафт, ҳамон тавр боз
ба замин бармегардад. 

Шогирдон аз ин суханони фариштаҳо бисёр хурсанд шуданд. Мо ҳам
метавонем хурсанд бошем, ки Исо боз бармегардад. Ӯ барои гирифтани
онҳое бармегардад, ки Ӯро дӯст медоранд ва интизоранд. Оё ту тайёр
ҳастӣ, ки ҳангоми баргаштани Исо бо Ӯ вохӯрӣ?

Хат кашида аввали ҷумларо бо охири он дуруст пайваст кун.

Исо шогирдонашро ҳамроҳи Худ ба   

Исо дар паси

Вақте ки Исо ба осмон мерафт, шогирдони Ӯ     

Суханони фариштаҳоро ранг кун (Аъмоли Ҳаввориён 1:11).

ИИсо боз
бармегардад.

абр нонамоён шуд.

болои кӯҳ бурд.

фариштаҳоро диданд.
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�икояи4�ум: Ба осмон рафтани Исо
Ин ҳикоя дар бораи ба осмон рафтани Исо аст. Луқо 24: 50-53 ва

Аъмол 1: 9-13-ро
хон

Дар болои абр номи Исоро
навис.

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:
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ҲИКОЯИ 1-УМ: Мехкӯб шудани Исо
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 15:13

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 23:1-26
ва 32-43-ро хон

Исо ҳамроҳи шогирдонаш боз ба Ерусалим ба ид омад. Роҳбарони динӣ, ки
ба Худованд Исо ҳасад мебурданд, қарор доданд, ки Ӯро мекушанд. Баъд аз
хӯроки шоми махсус Исо бо шогирдонаш барои дуо гуфтан ба боғ рафт. Ӯ
медонист, ки вақти он расида истодааст, ки Ӯ бояд барои гуноҳҳои ҳамаи
одамон дар салиб мурад. Яҳудо ба ҳамин боғ аскаронро овард, то ки Исоро
ҳабс кунанд.

Онҳо тамоми шаб Исоро пурсуков
мекарданд, мезаданд ва масхара
менамуданд. Пагоҳӣ онҳо Ӯро назди
Пилотус, ҳокими румӣ оварданд. Вай ба
Исо бисёр саволҳо медод, лекин ягон чизи
сазовори марг дар Ӯ наёфт. Аммо одамон
дод зада мегуфтанд: “Ӯро маслуб (мехкӯб)
кун! Ӯро маслуб кун!” Пилотус се бор
кӯшиш кард ба онҳо фаҳмонад, ки Исо
сазовори марг нест. Лекин баъд ба талаби
онҳо гузашт карда, Исоро барои куштан
дод.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо рақами аз 1 то 5-ро гузошта, воқеаҳоро аз
рӯи тартиби дуруст ҷо ба ҷо кун.

Пилотус ба Исо бисёр саволҳо медод.

Душманони Исо Ӯро ҳабс карданд. 

Ин хӯроки шом барои Исо ва шогирдонаш шоми махсус буд.

Пилотус ба талаби одамон гузашт кард.

Исо дар боғ дуо мекард.                                                            
/10
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ҲАМАГӢ:

Исоро барои ба салиб мехкӯб
кардан аз Ерусалим берун
бурданд. Ӯро бисёр азоб дода
буданд, бинобар ин Исо барои
бардошта бурдани салибаш
қувват надошт. Аскарон
Шимъӯнро, ки аз шаҳри
Қурин буд, маҷбур карданд,
ки салиби Исоро бардошта
барад. Вақте онҳо ба теппае
расиданд, ки номаш Ҷолҷолто буд, дар он ҷо дасту пойҳои Исоро ба салиб мехкӯб
карданд. Онҳо инчунин аз ду тарафи Исо ду роҳзанро ба салиб мехкӯб карданд. 

● Дар расм ҳамон қадар салиб каш, ки он рӯз дар теппаи Ҷолҷолто буд. Баъд
дар чоркунҷа номи он Касро навис, ки дар байн мехкӯб шуда буд.

Исо дар салиб овезон буд. Одамон Ӯро масхара мекарданд.
Ҳатто яке аз роҳзанҳои мехкӯбшуда ба Ӯ суханони бад
мегуфт. Онҳое ки Исоро дӯст медоштанд, дар наздикӣ
истода, гиря мекарданд.

Роҳзани дуюм мефаҳмид, ки ӯ ва ҳамроҳаш барои ҷиноятҳои
худ ҷазо гирифтанд. Ӯ мефаҳмид, ки Исо мисли онҳо набуд,
балки бегуноҳ буд! Ӯ эътироф кард, ки Исо Худо аст, ва аз Ӯ
илтимос кард, ки ӯро ба ёд оварад. 

Худованд Исо ба вай ваъда дод, ки дар ҳамин рӯз вай
ҳамроҳи Ӯ дар Биҳишт мешавад.

● Хат кашида, номи одамонро бо он чи онҳо карданд, пайваст кун:

Яҳудо аз Исо илтимос кард, ки ӯро ба ёд оварад.
Пилотус Исоро ба марг маҳкум кард.
Шимъӯн ба душманони Исо ёрӣ расонд.

Роҳзан салиби Исоро бардошта бурд.

Мо ҳам мисли роҳзани наҷотёфта бояд фаҳмем, ки Худованд Исо на барои он мурд,
ки ягон кори бад кард. Ӯ барои он мурд, ки муҳаббати бузурги Худоро ба мо нишон
дода, ҷазои моро барои гуноҳҳоямон ба Худ гирад. Ӯ мурд, то ки мо бахшоиши
гуноҳҳоямонро пайдо карда тавонем ва ба Биҳишт равем.

Муҳаббати Худо дар салиби Исо
Ба мо шуд намоён - меҳри Ӯ дар ҷаҳон,
Вақте Ӯро фидо кард, то баҳрам бимирад.
Ҷалол бар номаш барои файзаш.
Он қадар дӯст дошт ҷаҳонро, ки бахшид Писараш.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б4

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Марг ва дафни Исо 
Ояти тиллоӣ:
1 Қӯринтиён

15:3б ва 4
Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 
23: 44-56-ро

хон

Ин ҳодиса вақти нисфирӯзӣ рӯй
дод. Ногоҳ офтоб тира гашт ва
тамоми замин дар давоми се соат
торик шуд.

Исо ҷазои Худоро барои гуноҳҳои
мо ихтиёрӣ ба Худ гирифт. 

Одамон ба Исо бисёр дарду азоб
расонданд, лекин то чӣ андоза
даҳшатнок будани ин ҷазоро мо
тасаввур карда наметавонем. 

Мо бояд ба Исо барои муҳаббати бузургаш, ва ба Худо барои нақшаи аҷоиби наҷоти
мо миннатдор бошем. 

Худованд Исо пеш аз мурданаш бо овози баланд гуфт: “Эй Падар! Рӯҳи Худро ба
дасти Ту месупорам”. Исо кори Падари Худро, ки наҷот додани одамон буд, иҷро
кард. Худо Ӯро барои ҳамин ба замин фиристода буд.

Акнун ҳар касе ки ба Исо ҳамчун ба Наҷотдиҳандаи худ бовар кунад, бо Худо сулҳ
пайдо мекунад ва соҳиби ҳаёти абадӣ мегардад.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Нисфирӯзӣ тамоми замин торик шуд.  

Торикӣ чор соат давом кард. 

Исо барои гуноҳҳои мо ҷазо медид.

Исо пеш аз маргаш ба Падари Худ муроҷиат кард.   

Исои Масеҳ мехкӯб гардид барои мо,
Аз қурбонияш Худо бахшид гуноҳи мо.
Ҳаёти Худро дод аз баҳри гуноҳкорон,
Наҷот ба мо бахшид, ҳам зиндагии ҷовидон.

/8

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



Вақте ки Худованд Исо мурд, дӯстони Ӯ
хеле ғамгин шуданд. Онҳо фаҳмида
наметавонистанд, ки барои чӣ ин тавр
шуд.

Як одам, ки номаш Юсуф буд, кори
ҷасурона ва бисёр хуб кард. Ӯ назди
Пилотус рафт ва барои гирифтани ҷасади
(бадани) Исо иҷозат гирифт. Вай бадани
Исоро эҳтиёткорона аз салиб гирифта,  ба
кафан печонд ва ба қабре гузошт, ки дар
дохили санг тарошида шуда буд. Баъд ӯ
даромадгоҳи қабрро бо санги калон
пӯшид.

● Расми санги даҳони қабрро каш ва баъд тамоми расмро ранг кун. 

● Ҷавоби саволҳои зерин дар ин ҳикоя вомехӯранд. Онҳоро дар муаммо ёфта, 
дар гирдашон хат каш.

Номи одаме, ки бадани Исоро талаб кард, чӣ буд? 

__ __ __ __ 

Ин одам барои гирифтани бадани Исо аз салиб аз кӣ
иҷозат пурсид?  __ __ __ __ __ __ __

Юсуф  __  __  __  __  __  __  Исоро ба кафан печонд.

Қабри Исо дар дохили __  __  __  __ тарошида шуда буд.

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун.

““Масеҳ, мувофиқи Навиштаҳо,

барои гуноҳҳои
мо мурд, ва Ӯ дафн карда шуд...”

1 Қӯринтиён 15:3 ва 4

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б4

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Зинда шудани Масеҳ
Ояти тиллоӣ:

Румиён 10:9

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Юҳанно 20:1-18-
ро хон

Ин воқеа пагоҳии рӯзи
якшанбе, дар рӯзи сеюм
баъд аз марги Исо рӯй
дод.  Марям барвақт аз
хоб хеста, назди қабри
Исо рафт. Ӯ дид, ки
санги калони дари қабр
ғелонда шудааст. Қабр
холӣ буд! Инро кӣ карда
бошад?

Марям назди Петрус ва Юҳанно рафта, чизи дидагияшро нақл кард. Онҳо ба он ҷо
шитофтанд, то ки ҳамаи инро худашон бинанд. Петрус ба даруни қабр даромад. Ӯ
дар он ҷо танҳо кафанро дид, ки бо он бадани Исо печонда шуда буд.

Баъд Юҳанно ҳам ба қабр даромад. Вақте ӯ дид, ки кафан холӣ аст ва дар он бадани
Исо нест, бовар кард, ки Исо зинда шудааст!

● Хат кашида, сурати ҳар одамро бо он чизе ки ӯ кард, пайваст кун.

Юҳанно ва Петрус ба хона баргаштанд. Лекин Марям назди қабр истода, гиря
мекард. Баъд ӯ боз ба даруни қабр нигоҳ кард. Ин дафъа ӯ дар даруни он ду
Фариштаро дид.

Онҳо аз ӯ пурсиданд: “Барои чӣ ту гиря мекунӣ?” Марям гуфт, ки бадани
Худовандаш аз ин ҷо гум шудааст.

Юҳанно Марям Петрус

Аввал шуда назди
қабр омад

Аввал шуда ба
қабр даромад

Бовар кард, ки Исо
зинда шуд

/6
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ҲАМАГӢ: 

Ӯ ба ақиб нигоҳ кард ва дар боғ як одамро дид. Ӯ ҳам аз
Марям пурсид, ки барои чӣ ӯ гиря мекунад. Марям фикр
кард, ки ин боғбон аст. Шояд ӯ бадани Исоро аз қабр
гирифтааст?

“Марям!” - гуфт ин одами ношинос. Ҳамон лаҳза Марям
фаҳмид, ки ин Муаллими ӯ, Худованд Исо аст, чунки Ӯ
номи Марямро гирифта ҷеғ зад.

Марям хурсандона ба Ӯ нигоҳ кард. Ин Дӯсти беҳтарини ӯ
буд! Ин Муаллими ӯ буд, ки бар марг қудрат дошт! Марям
боз ба назди шогирдон шитофт. Ин дафъа ӯ ба назди онҳо
бо хабари хуш мерафт - 

ИСО ЗИНДА АСТ!

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис ва кроссвордро пур кун.

1. Марям дар боғ як одамро дида, 
фикр кард, ки вай .......................... аст.

2. Вақте ки шогирдон рафтанд, 
Марям .................... монд.

3. Қабр дар дохили ................... тарошида шуда буд.

4. Марям назди қабр истода, ...............  мекард.

5. Марям дар даруни қабр ду .....................ро дид.

6. Худи ............. номи Марямро гирифта, ҷеғ зад.

Худо Исоро зинда кард. Худованд Исо зинда аст ва акнун мо метавонем Ӯро чун
Наҷотдиҳанда ва Дӯсти худ шиносем.

Оё ту аз Ӯ барои гуноҳҳоят бахшиш пурсидӣ? Оё ту дӯсти Ӯ мебошӣ?   ________

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун.

Худо Ӯро аз мурдагон
эҳё (зинда) кард

Румиён 10:9
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б4

ҲИКОЯИ 4-УМ: Ба осмон рафтани Исо
Ояти тиллоӣ:

Аъмол 1:11 (б)

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 24:50-53 ва
Аъмол 1:4-12-ро

хон

Касе ки ба шаҳри дигар мекӯчад, ё ба мактаби дигар мегузарад, медонад, ки аз
дӯстон ҷудо шудан чӣ қадар вазнин аст. Шояд ӯ бо баъзе дӯстонаш дигар
вонамехӯрад! 

Исо зинда шуда, бисёр бор ба шогирдонаш зоҳир шуд. Ин вохӯриҳо барои
шогирдон хеле хуш буданд. Акнун шогирдон метавонистанд сабаби марги
Худованд Исо, маънои таваллуд ва ҳаёти заминии Ӯро беҳтар фаҳманд. Баъд аз чил
рӯз Исо шогирдонашро ҳамроҳи Худ ба болои кӯҳи Зайтун бурд. Дар он ҷо Ӯ ба
онҳо фаҳмонд, ки вақти ба Осмон баргаштани Ӯ расидааст. Ӯ гуфт, ки онҳо танҳо
намемонанд, ва ба наздикӣ Мададгори махсус - Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) ба назди
онҳо мебиёяд. 

● Номи кӯҳро навис.            З __ __ __ __ __ .

● Дар болои кӯҳ расми Исо ва шумораи даркории шогирдонро каш.

● Мададгори махсус, ки аз тарафи Худо меояд, Кӣ аст?

Р __ __ __ __ қ __ __ __ .

Исо суханонашро ба шогирдонаш гуфта, аз замин сӯи осмон боло рафт ва дар паси
абрҳо нонамоён шуд. Шогирдон ба осмон нигоҳ карда меистоданд.

/6
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Ногоҳ дар пеши онҳо ду Фаришта пайдо шуданд. 

Фариштаҳо ба онҳо гуфтанд: “Чаро шумо ин ҷо истода, сӯи осмон нигоҳ
мекунед? Исо боз ҳамин тавр ба замин бармегардад”.

● Исо дар паси чӣ нонамоён шуд? офтоб  /  абрҳо  /  торикӣ

Шогирдон, чуноне ки Исо ба онҳо
гуфта буд, ба Ерусалим баргаштанд.

Рӯзе Худованд Исо ба замин
бармегардад! Мо кай баргаштани
Ӯро надонем ҳам, метавонем
дилпур бошем, ки Ӯ бармегардад,
чунки ваъдаҳои Худо албатта иҷро
мешаванд.

● Исо кай ба замин бармегардад? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

баъд аз ду сол / пагоҳ / мо намедонем кай / баъд аз 10 сол

Барои мо хеле муҳим аст, ки ҳангоми баргаштани Худованд Исо ба вохӯрӣ
бо Ӯ тайёр бошем. Агар гуноҳҳои мо бахшида шуда бошанд ва мо
баргаштани Ӯро интизор бошем, пас мо ба вохӯрӣ бо Ӯ тайёрем. 

● Ҳама ҳарфҳои Э, Ю, Я-ро хат зан, ва мефаҳмӣ, ки дар ояти
тиллоӣ чӣ навишта шудааст. Баъд калимаҳоро бо диққат дар
поён навис.

ЭЮИЯСЭОЮБЯОЗЮЯҲЭАЮМЯОЭНЮЯТЭАЮВЯРЭЯБЮАЯРЯМЮЕЯ
ГЭАЮРЯДЮАЯД.

__ __ __     __ __ __     __ __ __ __ __     __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
/6
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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:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Худованд Исо
Мехкӯб шудани Ӯ Ояти тиллоӣ:

Румиён 5:8
Луқо 23:1-26, 
32-46-ро хон

Худованд Исо ба Ерусалим бо тантана даромад, лекин баъд аз якчанд рӯз
Ӯро ҳабс карданд. Ҳодисаҳо тез рӯй медоданд, ва дере нагузашта Ӯро доварӣ
карданд.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузошта, номи ду одамеро, ки дар доварӣ ва
маҳкум кардани Исо иштирок карданд, навис.

ЛИОПСУТ 

Д О И Р У С Ҳ

● Кадоме аз онҳо якчанд бор гуфт, ки дар Исо ягон гуноҳ наёфт?

Пилотус ҳуқуқ дошт, ки ба муносибати иди Фисҳ (Песаҳ) яке аз
маҳкумшудагонро озод кунад. Ӯ метавонист интихоб намояд, ки Исоро ё
ягон каси дигарро озод кунад.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршидаро навис, ва номи он
маҳкумшударо, ки озод карданд, мефаҳмӣ.  

● Шимъӯн аз шаҳри Қурин дар ин воқеа чӣ кор кард?

/2
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

Исоро берун аз Ерусалим дар болои як теппа мехкӯб карданд.

● Юҳанно 19:17-ро хон ва баъд:

1. Дар теппа чандто салиб буд, каш.
2. Дар чоркунҷа номи теппаро навис.
3. Дар болои салиби Исо номи Ӯро навис.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Одамоне, ки дар гирди Исо буданд, Ӯро масхара мекарданд.

Аскарон ба Исо об пешниҳод карданд.

Либосҳои Исоро ба камбағалон тақсим карданд.

Дар болои салиби Исо лавҳаеро навишта, овехтанд. 

Исо дар салиб ба Падари Худ дуо мекард.

Ду роҳзан, ки дар назди Исо мехкӯб шуда буданд, ба Ӯ ба таври гуногун муносибат
мекарданд. Яке аз онҳо Исоро масхара мекард. Роҳзани дигар бошад, корҳои бади
кардагияшро иқрор кард ва Исоро Худованд эътироф намуда, аз Ӯ илтимос кард, ки ба вай
раҳм кунад.

● Ҷавоби саволҳоро аз Инҷили Луқо, боби 23 навис.

1. Роҳзани дуюм дар бораи Исо чӣ гуфт? (ояти 41)
2. Ӯ ба Исо чӣ гуфт? (ояти 42)
3. Исо ба ӯ чӣ ҷавоб дод? (ояти 43)

Ҳар яки мо бояд мисли ҳамин одам рафтор кунем! Мо бояд гуноҳҳои худро эътироф карда,
аз Худованд Исо илтимос кунем, ки ба мо раҳм кунад, то ки ҳамроҳи Ӯ дар биҳишт бошем.

● Дар ҳамон рӯз як чизи аҷоиб рӯй дод.

1. Бо офтоб чӣ шуд?
2. Бо пардаи маъбад (хонаи Худо) чӣ рӯй дод?

● Охирин суханони Худованд Исоро, ки Ӯ пеш аз марг гуфт, навис.

Вақте ки мо дар бораи марги Худованд Исо мехонем, бояд фаҳмем, ки марги Ӯ махсус буд,
чунки Исо барои гуноҳҳои мо мурд (1 Қӯринтиён 15: 3). Ӯ барои он мурд, ки гуноҳҳои мо
бахшида шаванд. Ҳоло Худо одамонро даъват мекунад, ки ба Исо, ҳамчун ба ягона Касе, ки
наҷот дода метавонад, рӯ оваранд.

1.

2.

1.

2.

3.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б4

ДАРСИ 2-ЮМ: Худованд Исо
Эҳё шудани Ӯ Ояти тиллоӣ:

Румиён 10:9
Юҳанно 20:1-18-

ро хон

Вақте ки мо тарҷумаи ҳоли одамони машҳурро
мехонем, одатан дар охири он гуфта мешавад, ки
ин одамон кай ва дар куҷо мурдаанд. Баъд аз ин
дар бораи онҳо дигар ҳеҷ чиз нақл карда
намешавад. Лекин саргузашти Худованд Исо
тамоман дигар хел аст! Ҳаёти Ӯ бо марг дар салиб
ба охир нарасид!

Дар расм Марями Маҷдалия тасвир ёфтааст, ки бо ду шогирди Исо сӯҳбат мекунад
(оятҳои 1-2).

● Акнун ба саволҳои зерин ҷавоб деҳ:

Ин кадом рӯзи ҳафта буд?

Он пагоҳӣ Марям ба куҷо рафта буд?

Ӯ дар он ҷо чиро дид?

Ӯ чӣ фикр кард?

Номи яке аз ин ду шогирд чӣ буд?

Ҳар ду шогирд назди қабри Исо омаданд.

● Калимаҳои нодурустро хат зан:

Петрус ба сари қабр  АВВАЛ / ДУЮМ
омад. 

Шогирди дигар ба дохили қабр нигоҳ карда,
дар он ҷо БАДАНИ ИСОРО / КАФАНРО

/ САНГРО дид.

Петрус ба қабр даромад ва дар он ҷо
ИСОРО / КАФАНРО / САНГРО дид. 

Баъд шогирди дигар   АЗ ХУРСАНДӢ ФАРЁД КАРД / БА ҚАБР ДАРОМАД
/ БЕҲУШ ШУД.

Баъд шогирдон  / МАРЯМРО ИНТИЗОР ШУДАНД / ХОБ РАФТАНД
/ БА ХОНА БАРГАШТАНД. /5

/5
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ҲАМАГӢ:

Марям дар назди қабри Исо танҳо монд.

Дар ин ҷо бо вай як ҳодисаи аҷоиб рӯй дод!

● Оятҳои 11-16-ро хон ва кроссвордро пур кун.

1.  Марям дар даруни қабр киро дид? 

2.  Ранги либосҳои онҳо чӣ гуна буд? 

3.  Ба фикри Марям, кӣ бо ӯ гап мезад? 

4.  Марям Исоро чӣ гуфта, номид? 

5.  Марям чӣ мекард? 

6.  Ҷое ки Исо акнун дар он набуд. 

Вақте Марям фаҳмид, ки Одами бо ӯ гапзадаистода Худи Исо аст, ки дар салиб
мехкӯб шуда буд, ғами ӯ ба хурсандӣ табдил ёфт! Худои тавоно Ӯро зинда кард!
Марям ба ин пурра боварӣ дошт!

Зинда шудани Худованд Исо қисми муҳими нақшаи Худо барои наҷот додани
одамон аст. Зинда шудани Исо дар замони Аҳди Қадим пешгӯӣ шуда буд. Бинобар
ин мо медонем, ки марги Ӯ барои бахшида шудани ҳамаи гуноҳҳои мо кифоят кард.

● Ояти тиллоиро навис.

Матни Китоби Муқаддас барои ин дарс бо он тамом мешавад, ки Худованд Исои
зинда ба Марям супориш медиҳад.

● Исо Марямро пеши кӣ фиристод?

● Марям ба онҳо бояд чӣ мегуфт?

Дар замони мо онҳое ки мисли Марям Исоро мешиносанд ва дӯст медоранд, дар
бораи Ӯ ба дигарон нақл мекунанд. Оё ту Исоро мешиносӣ ва Ӯро дӯст медорӣ?
Оё ту дар бораи Ӯ ба дигар одамон нақл мекунӣ?

ИСО ЭҲЁ (ЗИНДА) ШУД. 1 Қӯринтиён 15: 3 ва 4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б4

ДАРСИ 3-ЮМ: Худованд Исо
Ба осмон рафтани Ӯ Ояти тиллоӣ:

Луқо 24:51

Юҳанно 20: 19-29
ва

Луқо 24: 50-53-ро
хон

Муфаттиши хуб барои тафтиш кардани ягон кор далелҳо ҷустуҷӯ  мекунад. Баъд ӯ
дар асоси далелҳои исботшудаи ёфтааш ба хулосае меояд.

Бисёр далелҳои боварибахш ҳастанд, ки зинда шудани Худованд Исоро исбот
мекунанд. Биё, якчанд далелҳоро дида мебароем!

● Юҳанно 20: 19-20-ро хонда, ба саволҳо ҷавоб деҳ.

1. Барои чӣ шогирдон дарҳои хонаро баста буданд?

2. Исо назди онҳо даромада, ба онҳо чӣ гуфт?

3. Ба фикрат, барои чӣ Ӯ ба онҳо дастҳо ва қабурғаи Худро
нишон дод? 

4. Шогирдон Ӯро дида, чӣ ҳис карданд?

● Акнун оятҳои 24 - 25-ро хон ва калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро 
навис.

Он бегоҳ ҳамроҳи онҳо ...........................  набуд. Баъд дигар ...............................  ба ӯ
ҳодисаи рӯйдодаро нақл карданд. Ӯ гуфт, ки то дар дастҳои Исо ҷои захми мехҳоро
набинад,  .......................  намекунад. Ӯ ҳатто гуфт, ки то ....................... худро
дар ҷои мехҳо ва дасти худро бар қабурғаи Ӯ нагузорад, бовар намекунад.

● Оятҳои 26-29-ро хон ва бубин, ки муносибати Тумо ба зинда шудани Исо
чӣ тавр дигаргун шуд. Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Исо аз суханони Тумо ба ғазаб омад.

Исо он чиро, ки Тумо гуфт, медонист. 

Ин дафъа ҳама дарҳо кушода буданд.

Тумо аз сабаби он бовар кард, ки дид.

1

2

3

4
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Акнун Тумо ягон шубҳа надошт! Ӯ боварии пурра ҳосил кард, ки Одами бо номи
Исо акнун зинда аст, ва худи ҳамин далел исбот мекунад, ки Ӯ Писари Худо аст.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, то он чизе ки Тумо дар бораи Исо 
гуфт, аён шавад.

“ИДУХВАНОД    НМА    АВ    ДУОХИ    АМН”

__ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __    __ __ __ __ __    __ __ __

Тумо бовар кад, ЧУНКИ ДИД. Лекин НАДИДА ҳам бовар кардан мумкин аст!
(Охири ояти 29-ро хон). Ҳар яки мо метавонад ин корро кунад! Мо Ӯро надидаем,
лекин метавонем ба Ӯ ҳамчун ба Худованд ва Наҷоткори худ бовар кунем.

Баъд аз ин воқеа барои Худованд Исо вақти ба Осмон баргаштани Ӯ расид. 

● Луқо 24: 50-53-ро хонда, ба саволҳо ҷавоб деҳ.

1. Исо аз назди шогирдонаш ба куҷо баргашт?

2. Шогирдон ба кадом шаҳр баргаштанд?

3. Акнун шогирдон дар куҷо ҷамъ
мешуданд?

● Ояти тиллоиро навис.

● Рамазҳоро кушода, калимаҳоро навис, то фаҳмӣ, ки шогирдон чиро ҳис 
мекарданд. (1=a, 2=б, 3=в, ... 6=д ва ғайра)

31 / 19 / 6  / 11 / 11              2 / 24 / 10 / 24 / 21 / 4

___ ___ ___ ___ ___            ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Одатан, вақте ки ягон дӯсти наздики мо аз наздамон ба ягон ҷои дигар равад, мо зиқ
мешавем. Аммо шогирдон худашонро дигар хел ҳис мекарданд! (Луқо 24:52) Онҳо
аз Худованди Худ чунон дилпур буданд, ки зиқ намешуданд! Онҳо медонистанд, ки
ҳоло ин хотима нест.

Худованд Исо ба онҳо супориш дод, ки онҳо бояд барои Ӯ иҷро кунанд. Ӯ инчунин
ба онҳо якчанд ваъдаҳои бисёр хуб дод, ки дар бораашон мо дар дарси оянда
мефаҳмем.

ХУДОВАНД ИСО НАЗДИ ПАДАРИ ХУД БА ОСМОН БАРГАШТ

ҲАМАГӢ: 

/1

/2

/1

/3



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б4

ДАРСИ 4-УМ: Худованд Исо
Ба замин баргаштани Ӯ Ояти тиллоӣ:

Аъмол 1:11 (б)
Аъмол 1:4, 
8-12-ро хон 

Агар ягон дӯсти ростгӯйи мо ба мо ягон ваъда диҳад, мо ба ӯ бовар мекунем! Мо
бовар мекунем, ки рӯзе ӯ ваъдаашро иҷро мекунад! Бо шогирдони Исо ҳам ҳамин
тавр шуд. Худованд Исо пеш аз ба осмон баргаштанаш ба шогирдони Худ ваъдаи
бисёр хуб дод. Онҳо бовар карданд, ки рӯзе Худованд Исо ба ваъдааш вафо карда,
суханонашро иҷро мекунад.

● Барои ёфтани ваъдаи якум Аъмол 1: 8-ро хон, ва ҷумларо ба охир расон:

Худованд Исо ваъда дод, ки ба онҳо 

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Қувватеро, ки Худованд Исо ваъда кард...

... шогирдон вобаста ба қобилият ва далерии худ мегиранд.

... ба шогирдон ёрӣ медиҳад, ки дар бораи Ӯ шаҳодат диҳанд.

... шогирдон аз Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) пайдо мекунанд.

... ба шогирдон ёрӣ медиҳад, ки хушхабари Исоро дар тамоми 
ҷаҳон паҳн кунанд.

●     Исо мехост, ки шогирдон ба куҷо рафта, дар бораи Ӯ шаҳодат диҳанд? 
Номи ин ҷойҳоро дар нишонаҳои роҳ навис. 

Масеҳиён ҳоло ҳам метавонанд ин қувватро дошта
бошанд. Агар онҳо ба қуввати Рӯҳи Худо,
ки дар онҳо зиндагӣ мекунад, такя кунанд,
дар бораи Худованд Исо ба дигар одамон гап
зада метавонанд. Онҳо ин корро танҳо бо қуввати худ карда
наметавонанд.

● Ба осмон рафтани Исоро аз Китоби Муқаддас хонда, ба саволҳо ҷавоб деҳ.

1. Чӣ Исоро аз пеши назари шогирдон гирифта бурд?

2. Чанд “мард” дар пеши онҳо пайдо шуданд?

3. Ранги либоси онҳо чӣ гуна буд?

4. Онҳо шогирдонро чӣ номида, ба онҳо гап заданд? /4

/1

/3

/4

мефиристад.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3



Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:

Вақте ки Худованд Исо ба осмон рафт, ба шогирдон ваъдаи дуюм дода шуд.

●     Он қисми ояти тиллоиро, ки дар бораи ин ВАЪДА гап мезанад, навис.

Шогирдон ин ваъдаро шунида, хеле хурсанд шуданд! Масеҳиёни тамоми
ҷаҳон ҳам медонанд, ки Худованд Исо боз ба замин бармегардад! Ӯ
ваъдаҳои Худро иҷро мекунад!

● Китоби Муқаддасро истифода бурда, калимаҳои партофташудаи 
ҷумлаҳоро навис. 

Ин оятҳо ба мо таълим медиҳанд, ки Ӯ БОЗ МЕОЯД. Бисёр муҳим аст, ки
ҳар яки мо Худованд Исоро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул карда, ба ин
ҳодисаи бузург ТАЙЁР бошем. Агар мо ин корро кунем, Рӯҳулқудс ба мо
қувват медиҳад, ки ҳамчун пайравони шоистаи Исо зиндагӣ кунем.

● Ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар
самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Он одамеро, ки дар бораи чизи дидагияш шаҳодат медиҳад,
чӣ меноманд? 

2. Ранги либоси мардон чӣ гуна буд? 

3. Исоро аз назари шогирдон чӣ пинҳон кард? 

4. Шогирдон аз кадом вилоят буданд? 

5. Исо ба куҷо рафт? 

6. Ду марде ки баъди ба осмон рафтани Исо дар
назди шогирдон пайдо шуданд, кӣ буданд? 

7. Худо ҳамеша  __ __ __ __ __aшро иҷро мекунад. 

8. Кӯҳе ки аз он Исо ба осмон рафт, дар наздикии кадом шаҳр буд? 

“Ҳамин Исо .....

Юҳанно 14:3 “Ва ҳангоме ки биравам ва барои шумо ҷой тайёр кунам,

мебарам”.

1 Таслӯникиён 4:16   “... Худи Худованд бо бонги даъват .... ва карнаи

Худо, аз кард. /2

/2

/4
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ДАРСИ 1-УМ: Худованд Исо
Марги Ӯ

Оятҳои тиллоӣ:
Юҳанно

15:13 ва 14
Луқо 23:32-56-ро

хон

Хониши иловагӣ:  • Забур, таронаи 21-ум •  Ишаъё, боби 53
•  Юҳанно 19:16-42

Исо дар 33-солагияш кушта шуд. Аз вақте ки Ӯ хизматгузории Худро сар карда,
дувоздаҳ шогирд интихоб намуд, се сол гузашта буд. Исо одамонро таълим медод,
беморонро шифо мебахшид ва мӯъҷизаҳо мекард. Дар он вақт Ӯ натанҳо дӯстон ва
пайравони бисёр дошт, балки душманонаш ҳам бисёр буданд, ки ба Ӯ ва таъсире
ки Ӯ ба халқ дошт, ҳасад мебурданд.

● Баъзе душманони Ӯ дар ояти 35 хотиррасон мешаванд. 
Онҳо киҳо буданд ва чӣ мегуфтанд? 

Пешвоёни халқи Исроил аз он метарсиданд, ки обрӯи Исо ва таъсири Ӯ ба мардум
торафт бештар мегашт. Ба онҳо аҳамият надошт, ки Исо дар ҳақиқат Кӣ буд. Онҳо
аз қудрат ва мартабаи баланди доштаашон ҳаловат мебурданд ва инро аз даст
додан намехостанд. Андеша кун, ки оё ту ҳам то ягон андоза ба онҳо монанд
ҳастӣ? 

● Дар ояти 36 ва 37 мо инчунин дар бораи дигар душманони Исо
мехонем, ки дар назди салиб буданд. Онҳо кӣ буданд ва чӣ
мегуфтанд?

Аскарон на яҳудӣ, балки румӣ буданд. Бар хилофи пешвоёни халқи Исроил, онҳо
диндор набуданд. Аскарон бо бераҳмии худ машҳур буданд. Онҳо фикр мекарданд,
ки бо чунин муносибати бераҳмонаи худ нисбати Исо ба яҳудиён писанд меоянд.
Дар замони мо ҳам бисёр одамон мехоҳанд, ки ба дигарон писанд оянд ё худнамоӣ
кунанд, ва бо мақсади ин ҳатто нодуруст ва беинсофона амал мекунанд.

/4

/4
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б4



Вақте ки Исо мурд, як мирисад (сардори сад аскар) чизи муҳимеро фаҳмид.

● Ӯ чӣ гуфт?

● Аз ояти 39 мо инчунин дар бораи як одами дигар мефаҳмем.
Ин одам кӣ буд? Ӯ ба Исо чӣ гуфт?

Лекин роҳзани дуюм ба Исо тамоман дигар хел муносибат кард. Ӯ медонист, ки барои
ҷинояти содиркардааш ҷазои сазовор гирифтааст.

● Ӯ дар бораи Исо чӣ гуфт?

● Ӯ ба Исо чӣ гуфт?

● Исо ба илтиҷои роҳзан чӣ ҷавоб дод?

Ин воқеа дар пеши назари бисёр дӯстон ва пайравони Исо рӯй дода буд. Дар он ҷо якчанд
занон ҳам ҳузур доштанд, ки аз пайи Ӯ аз Ҷалил мерафтанд (ояти 49) ва ба Ӯ кӯмак
мекарданд. 

1. ва 2. Номи занҳое, ки аз дур истода, дар салиб

ҷазо дидани Исоро медиданд (Марқӯс 15:40).

3. Номи одаме ки аз Пилотус ҷасади 

Исоро талаб кард.

4. Номи он шахсе ки барои маросими дафни 

Исо мур ва уд овард (Юҳанно 19:39).

Ин роҳзан эътироф кард, ки ӯ гуноҳкор мебошад ва сазовори марг аст. Ӯ мефаҳмид, ки
Исо бегуноҳ аст ва Подшоҳи ҳаёти абадӣ мебошад. Роҳзани мурдаистода аз Худованд
Исо илтиҷо кард, ки ӯро ба ёд оварад. Исо дар ҷавоб гуфт, ки роҳзан ҳамроҳи Ӯ дар
биҳишт мешавад.
Ту ҳамроҳи Худованд Исо дар биҳишт (дар Осмон) будан мехоҳӣ? Пас ту ҳам бояд
мисли он роҳзан ба Исо муроҷиат кунӣ:
1. Эътироф кунӣ, ки гуноҳкор мебошӣ ва сазовори ҷазои Худо ҳастӣ.
2. Бовар кунӣ, ки Худованд Исо бегуноҳ буд ва ба ҷои ту ҷазо дид.

/1

/4

/1

/2

/2

/2

Оятҳои тиллоиро бо диққат хонда, аз худат пурс, ки
“Ман ба Худованд Исо дӯст ҳастам ё душман?"

1

3

2

4

ҲАМАГӢ: 



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б4

ДАРСИ 2-ЮМ: Худованд Исо
Зинда шудани Ӯ Ояти тиллоӣ:

Румиён 10:9

Луқо 8:1-3 ва
Юҳанно 

20:1-18-ро хон

Хониши иловагӣ:  • Марқӯс 16:9-11 • 1 Қӯринтиён 15:1-50

Ин ҳодиса барои Марями Маҷдалия ғамангез буд. Аз он вақте ки Худованди ӯ мурд, се рӯз
гузашт. Марям Худованд Исоро дӯст медошт, ба Ӯ хизмат мекард ва аз ҳамон вақте ки Исо
ӯро шифо дода, бахшида буд, Ӯро пайравӣ менамуд.

● Луқо 8:1-3-ро хон. Худованд Исо барои Марями Маҷдалия чӣ карда буд?

● Марями Маҷдалия ва дигар занон барои Худованд Исо ҳангоми
зинда будани Ӯ чӣ кор мекарданд?

● Номи ду зани дигареро, ки дар Луқо 8:1-3 хотиррасон мешаванд, навис.

Вақте ки Худованд Исо зинда шуд, Ӯ аввал на ба шогирдони Худ, на ба аҳли оилаи Худ ва на
ба ягон шахси обрӯманд, балки ба Марями Маҷдалия зоҳир шуд. Аз чӣ сабаб Марям барои
ин интихоб шуд? Юҳанно 20:1-18-ро бо диққат хонда, кӯшиш кун фаҳмӣ, ки барои чӣ.

● Аз дари қабр чӣ ғелонда шуда буд?

Марям медонист, ки санг хеле вазнин аст. Илова бар ин, ба санг мӯҳри Пилотус зада шуда
буд ва қабрро аскарон посбонӣ мекарданд. Марям барои хабар додани чизи дидагияш
шитофт. Ӯ ду шогирди Исоро ёфта, ба онҳо ин ҳодисаро нақл намуд.

● Номи яке аз ин ду шогирди Исоро навис. 

● Ояти 6 ва 7-ро хонда, бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Петрус дар дохили қабр 
чиро дид.

/1

/1

/1

/2

/1

/3
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Баъд шогирди дуюм ба қабр даромад.

● Ӯ дид, ки кафан дар як ҷо гузошта шудааст. Ӯ инро дида, баъд чӣ кор кард? 
(Амали ҷавобии ӯ ба чизи дидагияш чӣ гуна буд?)

● Шогирдон аз қабр баромада, баъд чӣ кор карданд?

Шогирдон рафтанд, лекин Марям дар назди қабр истода, гиря мекард. Ӯ Худованд Исоро
бисёр дӯст медошт. Ӯ ҳанӯз намедонист, ки Исо зинда шудааст. Марям фикр мекард, ки
касе бадани Исоро дуздидааст. Аммо вақте ки ӯ хам шуда, ба дохили қабр нигоҳ кард, аз
чизи дидагияш ба ҳайрат омад...

● Ӯ дар он ҷо киҳоро дид?    

Ҳатто вақте ки ба ӯ Худованд Исо зоҳир шуд, вай Ӯро нашинохт.

● Марям фикр кард, ки ин одам кӣ аст?

Лекин вақте ки Худованд Исо номи ӯро гирифта ҷеғ зад, Марям ба Ӯ рӯ оварда, нигоҳ кард.

● Марям Худованд Исоро чӣ гуфта номид?

Баъд Худованд Исо ба Марям гуфт, ки назди шогирдони Ӯ рафта, суханони Ӯро ба онҳо
расонад. 

● Марям бояд ба шогирдон чӣ мегуфт?

Марям дарҳол хурсандона ба назди шогирдон шитофт. Ту ҳам метавонӣ хушхабари зинда
шудани Худованд Исоро ба дигарон расонда, ин хурсандиро бо дигарон бо ҳам бинӣ.
Марям ин хушхабарро шахсан расонд. Ӯ ба шогирдон нақл кард, ки шахсан Худовандро
дид. Ӯ шахсан бо Худованд вохӯрд!

● Ояти тиллоиро навис. Баъд дар зери он суханон ХАТ КАШ, ки мегӯянд, ки агар
мо наҷот ёфтан хоҳем, бояд ба чӣ имон оварем (бовар кунем).

Дар ин дарс мо дида баромадем, ки Петрус, Юҳанно ва Марям баъд аз фаҳмидани зинда
шудани Исо чӣ гуна амал карданд.

● Аммо муносибати ту ба ин ҳақиқат чӣ гуна аст?

ҲАМАГӢ: 
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Б4

ДАРСИ 3-ЮМ: Худованд Исо
Ба осмон рафтани Ӯ Ояти тиллоӣ:

Луқо 24:51

Луқо 24:45-53 ва
Аъмол 1:1-12-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Марқус 16:19-20 •  Юҳанно 7:39 •  Аъмол 4:31-33

Худованд Исоро маслуб карда куштанд, аммо Ӯ эҳё (зинда) шуд. Ӯ дар муддати чил рӯз
бисёр бор ба шогирдонаш зоҳир мешуд, ва баъд вақти ба осмон баргаштани Ӯ расид.

● Дар ду порчаи матни Китоби Муқаддас, ки барои хондан супориш дода шуд, 
нақл карда мешавад, ки баъд чӣ рӯй дод. Онҳоро хонда, кроссвордро пур кун.

Аз боло ба поён

1. Яҳёи Таъмиддиҳанда бо чӣ таъмид медод?

2. Номи яке аз ҷойҳое ки, мувофиқи суханони Исо,
шогирдон дар он ҷо шоҳидони Ӯ мешаванд.

3. Исо гуфт, ки баъд аз якчанд рӯз шогирдон 
бо ____________________  таъмид меёбанд.

4. Номи шаҳре ки шогирдон ба он баргаштанд.

Аз чап ба рост

5. Вақти ба осмон баргаштани Исо чӣ Ӯро аз назари 
шогирдон гирифта бурд?

6. Ранги либоси фариштагон чӣ гуна буд?

7. Аз вақти эҳё (зинда) шудани Исо, то вақти ба осмон 
баргаштани Ӯ чанд рӯз гузашта буд?

8. Номи одаме, ки Китоби Аъмоли Ҳаввориён ба ӯ равона шуда буд.

● Аъмол 1: 8-ро хон ва дар ҷумлаҳои поён номи ҷойҳои партофташударо навис. 

Онҳо бояд аввал дар пойтахт - (номи шаҳр) ______________________,  баъд дар вилояти
наздиктарин  ___________  шоҳидони Ӯ шаванд.  Ва баъд бояд ба кишвари ҳамсоя

_________________  раванд, ки дар шимол воқеъ буд.

Худованд Исо меҳнати Худро дар замин ба анҷом расонд. Акнун бояд шогирдон
масъулияти паҳн кардани Сухани Худоро ба зиммаи худ мегирифтанд. Ин супориши
бузург буд. Худованд онҳоро “шоҳидон” номид (ояти 8-ро хон). 

Баъзан одамон шоҳиди ягон воқеаи нохуш мешаванд, ва ба онҳо лозим меояд, ки ба суд
рафта, аз чизи дидагияшон ва шунидагияшон шаҳодат диҳанд. Шогирдон шоҳиди он чи
шуданд, ки худашон диданд ва шуниданд!
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● Худованд Исо шогирдонашро шоҳидон номид (Луқо 24:48). Луқо 24:46-ро хон
ва ду воқеаро, ки шогирдон шоҳиди он буданд, навис.

● Марқӯс 16: 19, Аъмол 1: 11 ва 12-ро хонда, калимаҳои партофташудаи
ҷумлаҳоро навис.

Худованд Исо шогирдонашро ба кӯҳи _______________  овард, ки дар наздикии

Байт-Ҳинӣ воқеъ буд. 

Ӯ онҳоро баракат дод ва баъд ба _____________ бурда шуд,

ва ба ямини (аз тарафи рости)  _____________ нишаст.

Худованд Исо назди Падари Худ ба осмон
баргашт ва ҳоло дар он ҷо аст. Шояд, ту
фикр мекунӣ, ки баъди рафтани Ӯ
шогирдонаш зиқ шуданд, чунки Худованд,
Муаллим ва Дӯсташон онҳоро тарк кард?

● Онҳо бо кадом ҳиссиёт ба Ерусалим
бармегаштанд?

● Онҳо чӣ кор мекарданд?

Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс дар бораи ваъдаи Худованд Исо ба
шогирдони Худ гуфта мешавад. Ӯ ваъда дод, ки ба шогирдонаш аз Худо қувват медиҳад.
Ин ваъда якчанд рӯз пас аз он ки Исо ба осмон рафт, иҷро шуд. Ба онҳо Рӯҳулқудс, яъне
Рӯҳи Худо нозил шуд. Ҳоло Рӯҳулқудс ба он одамон нозил мешавад, ки ба Худованд Исо
имон меоваранд. Ӯ ба онҳо қувват медиҳад, ки дар бораи Худованд Исо шаҳодат диҳанд.

● Аъмол 4: 31-ро хон ва ҳамчун исботи ин суханон дар поён навис.

Яке аз масеҳиён амали Рӯҳулқудсро дар имондорон чунин баён кардааст:

“Қуввати Рӯҳулқудс қувваест, ки: моро мебахшад ва озод мекунад; ман ва ту барин
гуноҳкоронро тағйир медиҳад; ба мо мадад мекунад, ки ба дигарон Сухани Худоро гап
занем; қувват медиҳад, ки дар ҳама ҷо ва ба ҳама одамон хушхабари наҷоти Худоро
расонем”.   A. Янг
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ҲАМАГӢ: 



Б4

ДАРСИ 4-УМ: Худованд Исо
Бори дуюм ба замин омадани Ӯ Оятҳои тиллоӣ:

1 Таслӯникиён 
4:16-17

Юҳанно 14:1-6 ва
Аъмол 1:9-11-ро

хон

Хониши иловагӣ:  •  Титус 2:11-14  •  Филиппиён 3:20-21 
Ба осмон рафтани Худованд Исо метавонист барои шогирдон яке аз воқеаҳои
ғамангезтарини ҳаёташон гардад. Вақте ки Ӯ баъд аз марг дар салиб зинда шуда, назди
онҳо омад, онҳо сахт ба ҳаяҷон афтоданд. Ӯ баъд аз зинда шуданаш чандин бор ба онҳо
зоҳир шуд, ва ин вохӯриҳо барои шогирдон хотираҳои махсуси ҳаёташон гардиданд. Вақте
ки Ӯ дар пеши назари онҳо ба Осмон мерафт, онҳо аз ақиби Ӯ нигоҳ мекарданд. 

Мо дарси гузаштаро бо мавзӯи ваъдаҳои бузурги Худо ба охир расондем. 

● Аъмол 1: 11-ро хон ва ваъдаеро, ки Фариштаҳо ба шогирдон хабар доданд, навис.

● Аъмол 1: 9 -11-ро аз назар гузарон ва рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Шогирдон аз сабаби торикӣ Худованд Исоро дигар намедиданд.

Ду мард (фариштаҳо) ба шогирдон гап заданд. 

Онҳо гуфтанд, ки Худованд Исо ба Ерусалим бурда шуд.

Онҳо гуфтанд, ки чӣ тавре ки Исо ба осмон рафт,
ҳамон тавр ба замин бармегардад.

Фариштаҳо дар хусуси ба замин баргаштани Худованд Исо ваъдаи аниқро хабар доданд.
Лекин онҳо РӮЗ ва ВАҚТИ баргаштани Исоро нагуфтанд! Агар шогирдон суханонеро, ки
Худованд Исо пештар гуфта буд, бо диққат гӯш мекарданд ва мефаҳмиданд, ин ҳодиса
барояшон ногаҳонӣ намебуд! Худованд Исо боз ба замин меояд!

● Юҳанно 14:3-ро хонда, ваъдаи ба замин баргаштани Исоро навис.

Дар боби 13-уми Инҷили Юҳанно Худованд Исо ба шогирдонаш хабарҳои хеле ғамангез
гуфт. 

● Юҳанно 13:21 ва 26-27, инчунин 13:33-38-ро хонда, ба саволҳо ҷавоб деҳ.

Яке аз шогирдон чӣ гуна кирдори хеле бад кард?

Исо ба кадом шогирди Худ ишора кард?

Исо ба шогирдонаш кадом хабари ғамангезро
дар бораи Худ расонд? (ояти 33)

Исо ба шогирдонаш гуфт, ки онҳо дар вақти
набудани Ӯ бояд чӣ кор кунанд?  

Кадоме аз шогирдон Исоро инкор кард?

Аз рӯи суханони Исо, ин шогирд чанд бор
Ӯро инкор мекунад?
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Оё метавонӣ тасаввур кунӣ, ки шогирдон чӣ гуна ҳиссиётро аз сар мегузарон-
данд? Ба онҳо хеле мушкил буд... Хиёнат! Инкоркунӣ! Аз назди онҳо рафтани
Исо! Онҳо фаҳмида наметавонистанд, ки барои чӣ ҳамаи ин чизҳо рӯй дода
истодаанд!

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Исо ба онҳо чӣ гуна маслиҳат дод. (14: 1)

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис, ва мефаҳмӣ, ки Худованд Исо
ба онҳо кадом хабари хубро расонд.

Дар хонаи Падари .............. иқоматгоҳ ................ аст. Ва агар чунин намебуд, магар
ба шумо ................. : “Меравам, то ки барои шумо .......... тайёр кунам”? Ва ҳанго-
ме ки биравам ва барои шумо ҷой .................... кунам, боз омада, ............. бо Худ
........................, то дар он ҷое ки Ман ҳастам, ........ низ бошед.

Худованд Исо ба шогирдонаш фаҳмонд, ки Ӯ мемурад, зинда мешавад ва
ба Осмон меравад. Ӯ Осмонро ҳамчун Хонаи Падари Худ тасвир кард. Исо
инчунин гуфт, ки дар Осмон махсус барои онҳое, ки Ӯро чун Худованд ва
Наҷотдиҳандаи худ қабул кардаанд, ҷойи бисёр тайёр шудааст. Ва ҳоло, вақте ки
масеҳиён мемуранд, назди Худованд, ба хонаи Ӯ мераванд. Ҳамин тавр, ваъдаи
Худованд Исо иҷро шуда истодааст. Дар 1Таслӯникиён 4:16-17 фаҳмонда
мешавад, ки Худованд Исо ҳангоми ба замин бозгаштани Худ масеҳиёни зиндаро
дар абрҳо пешвоз гирифта, онҳоро низ ба Хонаи Осмонии Худ мебарад! Ин
ваъдаи Худо барои шогирдон дилбардории бузург буд.

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки ҳангоми ба замин бозгаштани Худованд
Исо баъзе воқеаҳо рӯй медиҳанд. Дар бораи ин дар ояти тиллоӣ хон.

● Ояти тиллоиро истифода бурда, кроссвордро пур кун.

1. Худованд бо .......... даъват меояд.
2. Мо ......................... пешвоз мегирем.
3. Худованд бо ..............  фариштаи муқарраб

ба замин мефурояд.
4. Мо ................ бо Худованд мешавем.
5. Масеҳиён ба пешвози Худованд

бар ........... бурда мешаванд.
6. Масеҳиён бо Худованд дар ......... вомехӯранд.
7. Худованд Исо аз ............. меояд.
8. Аввал он масеҳиён зинда мешаванд, ки ........... буданд.

Вақти ин ҳодисаи бузург на ба одамон маълум аст, на ба фариштагон, балки танҳо
ба Худо. Ин ҳодиса якбора ва ногаҳонӣ ба амал меояд. Он гоҳ барои одамон дигар
вақт ва имконияти Худованд Исоро пайравӣ кардан намешавад. Агар мо ба Исо умед
баста бошем, пас ҳангоми ба замин баргаштани Ӯ тайёрем бо Ӯ вохӯрем.

Ин ҳодиса “Бозгашти Худованд Исо ба замин” номида мешавад. 
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ: 



Боре як муаллими дин аз Исо пурсид:
“Ёри ман кист?” Исо ба ӯ як ҳикояро
нақл кард, то ба вай нишон диҳад, ки
ҳар як одам барои мо ёр аст. Як одам
ба шаҳри Ериҳӯ мерафт. Дар роҳ ба ӯ
дуздон ҳамла карданд. Онҳо ӯро
ғорат карданд ва лату кӯб карда, дар
қади роҳ ниммурда партофта
рафтанд. 

Ин одам ба куҷо мерафт?

Ба  Е __ __ __ __ .

Баъд аз ҳамон роҳ се одами дигар гузаштанд. Одами якум коҳин (хизматгори
Хонаи Худо) буд. Ӯ ин одами бечораро дар роҳ дид, аммо аз пешаш гузашта рафт.
Одами дуюм як мард аз қабилаи Левӣ буд, ки дар Хонаи Худо ёрдам мекард. Ӯ
назди ин одами бечора омада, ӯро дид, лекин гузашта рафт. 

Одами сеюме ки аз ин роҳ мегузашт, сомарӣ буд. Яҳудиён ва сомариён бо ҳамдигар
дӯстӣ намекарданд. Лекин ин марди сомарӣ ба назди ин одами захмдор омада, ба ӯ
мадад расонд. Ӯ ин одами бечораро ба корвонсарой (меҳмонхона) овард ва
маслиҳат кард, ки барояш ғамхорӣ кунанд.

Исо ин ҳикояро нақл карда, аз муаллими дин пурсид: “Кадоме аз ин се нафар ёри
он марди бечора буд?” Муаллими дин ҷавоб дод: “Ҳамон, ки ба вай ёрдам кард”. 

Кӣ ба он одами бечора мадад расонд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш. 

Коҳин    /   Марде, ки аз қабилаи Левӣ буд    /    Марди сомарӣ

Худованд Исо монанди ин сомарии некдил аст. Ӯ туро дӯст медорад
ва мехоҳад, ки Наҷотдиҳанда ва Дӯсти ту бошад.

/10

�икояи1�ум: Сомарии некдил

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки ёри худро дӯст доштан чӣ маъно дорад.
Луқо 10:25-37-

ро хон.

Расмро ранг кун.

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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Оё ту ягон бор гум шуда будӣ? Дар чунин
ҳолат ту чӣ ҳис мекардӣ? Ба хотират биёр,
ки вақте ки туро ёфтанд, ту то чӣ андоза
хурсанд шудӣ.

Исо масалеро дар бораи чӯпон нақл кард,
ки 100 гӯсфанд дошт, ва 1-то аз онҳо гум
шуд.

Чӯпон боқимонда гӯсфандонашро
гузошта, ба ҷустуҷӯи гӯсфанди
гумшудааш рафт. Ӯ гӯсфандашро бисёр
ҷустуҷӯй кард ва ёфт. 

Вақте ки ӯ гӯсфандашро ёфт, онро ба
китфонаш гузошт ва бо хурсандии калон
ба хона баргашт.

Калимаҳои партофташудаи ҷумларо навис.

Чӯпон  __ __ __  гӯсфанд дошт. Лекин  __ __  гӯсфандаш гум шуд.   

Чӯпон  г __ __ ф __ __ __и г __ __ ш __ __ __ашро ёфт.

Китоби Муқаддас мегӯяд, ки одамоне ки Худоро намешиносанд, мисли гӯсфандони
гумшудаанд.  Худованд Исо мисли Чӯпони Нек аст, ки мехоҳад моро ёбад ва барои мо
ғамхорӣ кунад. Ӯ барои мо дар салиб мурд - ана то чӣ андоза Ӯ барои мо ғамхорӣ
мекунад.

Ин калимаҳоро ранг карда, аз ёд кун.

Исо гуфт: ММан Чӯпони некам
Юҳанно 10: 11
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�икояи2�юм: Гӯсфанди гумшуда

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки то чӣ андоза Худованд Исо барои мо ғамхорӣ мекунад. Луқо 15: 1-7-ро
хон

Расмро ранг кун.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б5
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Исо боз як ҳикояро нақл кард. Як падар
ду писар дошт. Писари хурдӣ хост
қисми мероси худро пеш аз вақт гирад,
ва бо ин рафтори худ падарашро
раҷонд.  Ба ин нигоҳ накарда, падар
молу мулкашро тақсим кард. Писари
хурдӣ пулро гирифта, ба кишвари
дурдаст рафт.

Вақти аввал зиндагии ӯ хеле хуш буд. Ӯ
беақлона зиндагӣ мекард ва тамоми
пулашро сарф намуд. Баъд дар он
кишвар гуруснагӣ шуд, ва хӯрок пайдо
кардани ӯ душвор шуд. Ягона коре ки ӯ
ёфта тавонист, хукбонӣ буд.

Лекин вақте ӯ фаҳмид, ки одами ганда
буд, қарор кард, ки ба хона рафта, аз
падараш бахшиш мепурсад. 
Вақте ки падараш ӯро дид, ба пешвози
вай давида баромад. Ӯ писарашро ба
оғӯш кашид, ӯро бӯсид, ба ӯ либоси
беҳтарин пӯшонд ва барои баргаштанаш
зиёфати калон ташкил кард!

Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Падар писарашро ҷанг кард. 

Падар писарашро бахшид.

Падар писарашро аз хона пеш кард.

Одамоне ки Худоро тарк карданд, ба ин
писари ганда монанд мебошанд. Лекин
Худо онҳоро интизор аст.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б5
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�икояи3�юм: Писари беақл

Ин ҳикоя дар бораи ба пеши Худо баргаштан аст. Луқо 15: 11-24-
ро хон

Дар расм рӯи писарро каш, то аён шавад, ки ӯ
худашро чӣ тавр ҳис мекард. 

Дар расм рӯй ва
либоси падарро
каш.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Боре Исо дар бораи одаме нақл кард, ки тухмӣ
мекорид. На ҳама тухмиҳо сабзиданд. Исо гуфт,
ки бо тухмиҳо чор чиз рӯй дода метавонад. 

1) Баъзе тухмиҳо дар канори роҳ афтоданд ва
онҳоро парандаҳо хӯрданд, аз ҳамин сабаб
онҳо нарӯиданд.

2) Баъзе тухмиҳо ба санглох афтоданд ва реша
давонда натавонистанд. Бинобар ин, дере
нагузашта онҳо хушк шуданд. 

3) Баъзе тухмиҳо миёни хорҳо афтоданд ва
хорҳо нагузоштанд, ки тухмиҳо сабзанд.

4) Баъзе тухмиҳо дар хоки нағз афтоданд ва
самар доданд. 

Тухмиҳое ки самар доданд, ба куҷо афтода
буданд?

Ба  х __ __ __     н __ __ __  .

Баъд Исо ин масалро фаҳмонд. Тухмиҳо Сухани Худо - Китоби Муқаддас
мебошанд. Мо замин ҳастем, ки ба он тухмиҳо меафтанд. Вақте ки мо
Китоби Муқаддасро хонда меомӯзем, ин монанди он аст, ки тухмиҳо ба дили
мо меафтанд.  

Ту ба кадом намуди замин монанд ҳастӣ? Худо мехоҳад, ки мо мисли хоки
нағз бошем ва ба он чизе ки Ӯ ба мо дар Сухани Худ - Китоби Муқаддас
мегӯяд, бовар кунем.

Ин калимаҳоро ранг кун

бба каломи Ту

таваккал кардаам.
Забур 118: 42 /10

�икояи4�ум: Коранда

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр мо бояд Сухани Худоро қабул кунем. Марқус 4: 1-20-
ро хон

Дар расм тухмиҳоро каш
ва расмро ранг кун.

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

с
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ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Сомарии некдил
Ояти тиллоӣ:

Луқо 10:27

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 10:25-37-ро
хон

Одатан, агар мо ягон чиро фаҳмидан хоҳем, савол медиҳем. Лекин баъзе вақт мо
фикр мекунем, ки аллакай ҳама чизро медонем. Бо як муаллими яҳудӣ ҳам ҳамин
чиз рӯй дод, вақте ки ӯ бо Худованд Исо сӯҳбат мекард. 

Аввал онҳо дар бораи он сӯҳбат мекарданд, ки Худо аз одам чиро интизор аст.
Муаллими яҳудӣ дар ин бора бисёр чизҳоро медонист, ва гуфт: “Худованд Худои
худро бо тамоми дили ту ва бо тамоми ҷони ту ва бо тамоми қуввати ту ва бо
тамоми ҳуши ту дӯст бидор, ....”.  

● Ин одам ба Исо боз чӣ гуфт? Барои фаҳмидани ин калимаҳои 
партофташударо дар ҷумла дуруст гузор.

ёри /    мисли /    дӯст /    худ

Исо як ҳикояро нақл кард, то фаҳмонад, ки ёри мо кӣ аст. 

Як одами яҳудӣ аз Ерусалим ба Ериҳӯ мерафт. Дар роҳ ба ӯ дуздон ҳамла
карданд. Онҳо ӯро ғорат карданд, лату кӯб карданд ва дар роҳ ниммурда
партофта рафтанд. 

● Номи шаҳрҳоро дар расми аломати роҳ навишта, нишон деҳ, ки ин одам
аз куҷо ба куҷо мерафт.

/4

/4

...  ё __ __    худро  м __ __ __ __   х __  __

д __ __ __   бидор.

Е ____________ Е ____________
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Аз ҳамон роҳ боз се одами дигар гузаштанд.

Одами якум коҳин буд. Коҳинон одамоне буданд, ки дар Хонаи Худо
хизмат мекарданд. Ӯ ин одами маҷрӯҳро дида, аз пешаш гузашта рафт.

Одами дуюм як мард аз қабилаи Левӣ буд. Ӯ дар Хонаи
Худо ёрдам мекард. Ӯ ба назди ин одами бечора омада, ӯро
дид, лекин ба вай ҳеҷ ёрӣ нарасонд ва гузашта рафт.

Одами сеюм сомарӣ буд (яҳудиён ва сомариён дӯстӣ намекарданд). Ӯ
назди ин одами захмдор омада, ба вай ёрӣ дод. Баъд ӯро ба хари худ савор
карда, ӯро ба корвонсарой (меҳмонхона) бурд. Дар он ҷо ӯ барои ин одами
бечора ғамхорӣ кард. Рӯзи дигар, пеш аз рафтанаш, ӯ ба соҳиби
меҳмонхона пул дод (ду динор), то ин ки вай барои ин одами маҷрӯҳ
ғамхорӣ кунад.

● Дар поён танҳо як ҷумла дуруст аст. Ин ҷумларо ёфта, дар рӯ ба рӯяш
аломати (V) гузор.

Коҳин одами захмдорро надид. 

Марде аз қабилаи Левӣ одами захмдорро ба меҳмонхона бурд.

Марди сомарӣ ба ин одами бечора мадад карда, вайро ба меҳмонхона бурд.

Муаллими яҳудӣ, ки бо Исо сӯҳбат мекард, хеле ҳайрон шуд, ки ба он одами захмдор ҳамин
марди сомарӣ ёрӣ дод. 

● Kpoccвopд

1.  Одами захмдорро ба куҷо бурданд?

2.  Марди сомарӣ ба соҳиби меҳмонхона чанд динор дод?

3.  Марди сомарӣ одами захмдорро ба чӣ савор карда бурд?

4.  Кӣ барои одами захмдор ёри хуб буд? (ду калима)

Худованд Исо нақли ин ҳикояро ба охир расонда, пурсид: 
“Ба фикри ту, кадоме аз ин се одам ёри он мард буд, ки
ба дасти дуздон афтод?”

●    Муаллими яҳудӣ чӣ ҷавоб дод? Ҷавоби нодурустро хат зан.

“Он касе ки ба он одами бечора ёрдам кард”.

“Он касе ки ба он одами бечора ёрдам накард”.

Исо ба он муаллими яҳудӣ гуфт, ки вай ҳам рафта, мисли он
сомарии некдил рафтор кунад. Ба мо бо одамони бароямон маъқул
хуб рафтор кардан осон аст. Лекин Худованд Исо мехоҳад, ки мо
бо ҳама одамон хуб рафтор кунем.

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Муқаддас Б5

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Гӯсфанди гумшуда
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 10:11

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 15: 1-7-ро
хон

Баъзе одамон фикр мекунанд, ки онҳо
аз дигарон беҳтаранд.  

Вақте ки Исо дар замин зиндагӣ
мекард, дар он замон ҳам ҳамин тавр
буд. Фарисиён ва муаллимони яҳудӣ
аз гуноҳкорон ва боҷгирон (онҳое ки
андозро беинсофона меғундоштанд)
нафрат доштанд, ва худашонро аз
онҳо хеле баланд ҳисоб мекарданд.

Вақте ки гуноҳкорон ва боҷгирон
пеши Исо барои гӯш кардани суханони Ӯ омаданд, фарисиён ва китобдонон (муаллимони
дин) аз ин шикоят карда, мегуфтанд: “Ин одам гуноҳкоронро қабул мекунад ва бо онҳо
хӯрок мехӯрад”. Онҳо фаҳмида наметавонистанд, ки барои чӣ Исои росткор бо гуноҳкорон
сӯҳбат мекунад ва фикр мекарданд, ки чунин рафтори Исо обрӯи Ӯро паст мезанад. Аммо
чунин рафтори Исо Ӯро паст намезад! Ӯ ҳама одамонро дӯст медошт ва ба ҳама дар бораи
Худо гап мезад.

● Одамонро бо он чи ки онҳо карданд, хат кашида, пайваст кун.

Фарисиён ва муаллимони дин                

Гуноҳкорон ва боҷгирон                

● Калимаҳои партофташударо навишта, он чиро ки фарисиён 
мегуфтанд, пурра кун.

“Ин одам гуноҳкоронро  қ __ __ __ __  мекунад ва бо онҳо  х __ __ __ __  мехӯрад”

Исо медонист, ки онҳо чӣ мегӯянд, бинобар ин ба
онҳо масале гуфт. Баъд Ӯ аз онҳо пурсид: “Агар шумо
сад гӯсфанд медоштед, ва якто аз онҳо гум мешуд,
шумо чӣ кор мекардед?” 

Чӯпони нек наваду нӯҳ гӯсфандашро гузошта, ба
ҷустуҷӯи гӯсфанди гумшудааш меравад, то даме ки
онро ёбад.

Ва вақте ки ёфт, онро ба китфони худ мегузорад, ва
хурсандона ба хона меоварад.

барои гӯш кардан омаданд.

шикоят мекарданд.

/4
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● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис.
Баъд ин калимаҳоро дар кроссворд навис.

1) __ __ __ __ __   сад   2) __ __ __ __ __ __ __  дошт. 

Вақте ки 3) __ __  гӯсфандаш гум шуд, чӯпон наваду нӯҳ 

гӯсфанди дигарашро гузошта, ба ҷустуҷӯи он гӯсфанди 

4) __ __ __ __ __ __ __ __ __  рафт. Вақте ки чӯпон 

гӯсфандашро ёфт, онро ба 5) __ __ __ __ __ __ __ __  

гузошта, ба хона овард. 

● Вақте ки чӯпон ба хона баргашт, худашро чӣ гуна ҳис мекард?
Дар расми рӯй тасвири лаби мувофиқро кашида, расмро пурра кун: 

Агар ӯ хурсанд мебуд -

Агар ӯ зиқ мебуд -

Худованд Исо бисёр вақт аз воқеаҳои ҳаррӯзаи зиндагӣ
ҳикояҳо нақл мекард. Чунин ҳикояҳо дар Китоби Муқаддас
“масалҳо”  номида мешаванд. 

Вақте ки чӯпон гӯсфандашро ёфт, хеле хурсанд шуд. Вақте ки ҳатто як одам барои
гуноҳҳояш аз Худо бахшиш пурсида, Худованд Исоро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул
мекунад, дар осмон Худо ва Фариштаҳо ҳам хурсандӣ мекунанд. Худованд Исо Чӯпони
Нек аст, одамон бошанд, мисли гӯсфандони гумшудаанд. Ӯ мехоҳад моро ёбад, то ки мо
ҳамеша ҳамроҳи Ӯ зиндагӣ кунем.

● Ояти тиллоиро ранг карда, аз ёд кун. (Юҳанно 10: 11)

Исо гуфт:

ММан Чӯпони некам

Масалҳои Исо воқеаҳои ҳаррӯзаи зиндагӣ мебошанд, ки дар бораи Худо ва
фармудаҳои Ӯ дарси ибрат медиҳанд.

Ч
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Муқаддас Б5

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Писари гумроҳ
Ояти тиллоӣ:

Луқо 15:10

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 15:11-24-ро
хон

Исо барои нишон додани он, ки Худо
ҳамаи моро дӯст медорад, боз як ҳикоя
нақл кард. Як одаме буд, ки ду писар
дошт. Писари хурдӣ аз падараш пулеро
пурсид, ки ӯ онро бояд дар оянда мерос
мегирифт. Падар ба ӯ ин пулро дод.
Дере нагузашта, писари хурдӣ
чизҳояшро гирифта, ба кишвари
дурдаст рафт. Ӯ дар он ҷо ҳамаи
пулҳояшро беақлона сарф кард.

● Дар зери ҷавобҳои дуруст хат каш:

Падар чанд писар дошт? 1   /   2   /   3

Кадом писараш аз ӯ пул талаб кард? Писари хурдӣ  /  Писари калонӣ

Ӯ кай аз хона рафт? Баъд аз якчанд рӯз  /  Баъд аз се сол

Ӯ ба куҷо рафт? Ба кишвари ҳамсоя  /  Ба кишвари дурдаст

Вақте ки ӯ ҳамаи пулҳояшро сарф кард, дар он кишвар гуруснагии сахт шуд, ва ӯ мӯҳтоҷӣ
мекашид. Ҷӯраҳояш ӯро тарк карданд. Ӯ як коре ёфт, ки нигоҳубин кардани ҳайвонҳо буд.
Баъзе вақт ӯ чунон гурусна мемонд, ки тайёр буд хӯроки ҳайвонҳоро хӯрад, аммо ба ӯ
намедоданд!

● Дар расм хат кашида нуқтаҳоро
пайваст кун, то фаҳмӣ, ки ӯ ба
кадом ҳайвонҳо хӯрок медод. Баъд
тамоми расмро ранг кун.

Рӯзе, вақте ки писари гумроҳ дар назди хукон менишаст, ӯ
ба худ омад: дар хонаи падарам хизматгорон ба серӣ хӯрок
мехӯранд, ман бошам, аз гуруснагӣ мурда истодаам.
Бархоста, назди падарам меравам ва мегӯям: “Ман пеши
Худо ва ту гуноҳ кардам. Ман дигар лоиқи он нестам, ки
писари ту номида шавам, ба ман иҷозат деҳ, ки хизматгори
ту шавам”. 

Ва ӯ бархоста, пеши падараш сӯи хона рафт.

/4
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Вақте ки одам ба корҳои гандаи кардагияш иқрор мешавад, аз ин корҳои бадаш пушаймон
мешавад, қарор мекунад, ки ислоҳ мегардад ва аз Худо бахшиш мепурсад, Китоби Муқаддас
чунин амалро ТАВБА меномад.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Писари хурдӣ хеле гурусна буд.

Ӯ тайёр буд, ки хӯроки хуконро хӯрад.

Вақте ки гуруснагӣ шуд, ҷӯраҳояш ба ӯ ёрӣ расонданд.

Ӯ тавба кард.

Падар писарашро аз дурӣ дид. Ӯ сӯи писараш давида баромад ва ӯро ба оғӯш гирифта, бӯса
кард. Писар ба падараш суханони пешакӣ тайёркардаашро мегуфт, лекин падар сухани ӯро
бурида, ба хизматгоронаш фармуд, ки барои писари хурдияш либосҳои беҳтарин,
ангуштарин ва пойафзол оварда, барояш зиёфат тайёр кунанд.

● Калимаҳоро дар ҷойҳои холии ҷимла дуруст навис, то фаҳмӣ, ки падар чӣ гуфт:

мурда      ёфт     писарам      гум

● Калимаҳое ки дар ҷумлаҳои поён бо ҲАРФҲОИ КАЛОН навишта шудаанд,
дар муаммо пинҳон карда шудаанд. Онҳоро ёфта, дар гирдашон хат каш. 

ХУДО моро дӯст медорад. Ӯ ҳар касеро, ки

ТАВБА мекунад, МЕБАХШАД. Яъне он

касеро, ки ба гуноҳҳояш ИҚРОР мешавад,

барои гуноҳҳои содиркардааш пушаймон

мешавад, қарор мекунад, ки ислоҳ мегардад ва

Худованд ИСОИ Масеҳро ҳамчун Наҷоткори

худ қабул менамояд.

Ин  __ __ с __ __ __ __    м __ __ __ __   

буд ва зинда шуд, г __ __  шуда буд ва  ё __ __   шуд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Муқаддас Б5

ҲИКОЯИ 4-УМ: Коранда
Ояти тиллоӣ:

Марқӯс 4:20

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Марқӯс 4: 1-20-
ро хон

Боре Исо дар канори баҳр одамонро таълим медод. Вақте ки дар
назди Ӯ одамони бисёр ҷамъ шуданд, Ӯ ба қаиқ нишаста, аз баҳр
ба одамони дар соҳил истода таълим медод.  Ӯ ба онҳо масалеро
дар бораи коранда ҳикоя кард. Вақте ки коранда тухмӣ мекорид,
тухмиҳо ба чор намуди гуногуни замин афтоданд.

Исо маънои ин масалро ба шогирдони
Худ баъдтар фаҳмонд.

Тухмӣ Сухани Худо аст. Ин он
сухаоне мебошанд, ки Исо мегуфт, ва
ҳамаи суханони Китоби Муқаддас мебошанд.

● Намудҳои гуногуни замин - одамоне мебошанд, ки ба Сухани Худо 
муносибати гуногун доранд. 

1) Баъзе тухмиҳо дар канори роҳ
афтоданд, ва парандаҳо онҳоро чида
хӯрданд.

(Дар расм тухмиҳои дар канори роҳ
афтодаро каш.)

Тухмиҳои дар канори роҳ афтода одамоне мебошанд, ки
Сухани Худоро мешунаванд, лекин шайтон, мисли ин
парандагон, омада ин суханонро медуздад.

2) Баъзе тухмиҳо ба санглох афтода, сабзиданд. Лекин
аз сабаби он ки замин сахт буд, растаниҳо реша
надавонданд. Ва вақте ки офтоб баромад онҳо хушк
шуданд.
(Дар расм офтоби тафсонро каш.)

Ин баъзе одамонро тасвир мекунад, ки аввал Худованд
Исоро пайравӣ мекунанд, лекин вақте ки азоб ё
душворӣ пайдо шуд, аз имонашон рӯй мегардонанд.
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3) Баъзе тухмиҳо дар миёни хорҳо афтоданд. Хорҳо онҳоро
пахш карданд ва тухмиҳо нобуд шуданд.

(Дар расм хорҳоро каш.)

Чунин одамон аз сабаби ташвишҳои худ барои хондан ва
омӯхтани Сухани Худо вақт намеёбанд.

4) Баъзе тухмиҳо ба замини нағз афтоданд ва самари
бисёр оварданд.
(Дар расми пояи гандум боз хӯшаҳо каш.)

Инҳо одамоне мебошанд, ки Сухани Худоро гӯш
мекунанд, имон доранд ва бо хости Худо зиндагӣ
мекунанд.

● Кроссворд

Аз чап ба рост

1. Баъзе тухмиҳо ба  __ __ __ __ __ __ __  афтода,
сабзиданд, лекин реша надавонданд.

2. Тухмиҳое ки ба замини нағз афтоданд чӣ оварданд?

3. Баъзе тухмиҳо ба канори __ __ __  афтоданд.

Аз боло ба поён

4. Кӣ мисли парандаҳо тухмиҳоро дуздид?

5. Тухмиҳое ки ба санглох афтоданд, чӣ надавонданд?

6. Чиҳо баъзе тухмиҳоро пахш карданд?

Муносибати мо ба Сухани Худо - дили моро нишон медиҳад, ки ба
яке аз ин намудҳои замин монанд мебошад. Оё дили ту мисли замини канори роҳ
аст, ё замини санглох, ё замине ки дар он хорҳо мерӯянд, ё ин ки дили ту мисли
замини нағз аст, ки ин аз ҳама беҳтар мебошад?

● Катакҳои ҳарфҳои “В” доштаро ранг намуда, нонамоён кун. Ҳарфҳои
дигар ба ту ёрӣ медиҳанд, то фаҳмӣ, ки тухмиҳо дар ин масал чиро
тасвир мекунанд. 

В В С В В У В Х В

В A В В Н В В И В

X В В У В Д В В О
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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:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Хизматгорони Худованд
Касоне ки онҳоро Худо ба хизматгузорӣ тайёр кардааст Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 
14:16-17

Аъмол 1: 7-9,
2:1-13-ро хон

Дар рӯзҳои аввали пайдоиши Ҷамоат Худо одамони гуногунро истифода бурд,
то ки онҳо ба дигар мамлакатҳо рафта, ба одамон дар бораи Худованд Исо
нақл кунанд. Худо онҳоро бо Рӯҳулқудс роҳнамоӣ мекард ва онҳо ба Суханони
Ӯ итоат мекарданд. Бисёр касон панду насиҳати шогирдонро шунида,
Худованд Исоро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул мекарданд. 

● Ҳарфҳои
партофташудаи
номи он ҷойҳоеро
навис, ки шогирдон
мувофиқи фармудаи
Худованд Исо бояд
ба он ҷойҳо
мерафтанд.

Баъд аз он ки Худованд Исо ба осмон рафт, шогирдони Ӯро “ҲАВВОРИЁН”-и
Ӯ (онҳое ки Ӯ фиристодааст) ва “ХИЗМАТГУЗОРОН”-и Ӯ (онҳое ки барои Ӯ
меҳнат мекунанд) меномиданд. Онҳо танҳо бо қуввати Худо барои Ӯ меҳнат
карда метавонистанд.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузор, то фаҳмӣ, ки Худо барои ин хизматгузорӣ
ба онҳо кадом Пуштибонро фиристод.

ҚӮДҲСУРЛУ __ __ __ __ __ __ __ __ __

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Рӯҳулқудс дар рӯзи Пантикост фуруд омад.

Ногоҳ тамоми хона аз сурудхонӣ пур шуд.

Ба шогирдон забонаҳои мисли оташ зоҳир шуданд.

Рӯҳулқуддс танҳо ба баъзе шогирдон фуруд омад.
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“А__ __ __ __ д __ __ __”.

С __ __ __ __ __ __

Е __ __ __ __ __ __ __ 

Я__ __ __ __

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б5



ҲАМАГӢ: 

Ҷамоати Худо бо омадани Рӯҳулқудс  пайдо шуд. Вақте ки ин ҳодиса рӯй дод, дар гирди
хонае ки ҳаввориён буданд, одамони бисёр ҷамъ шуданд.

● Дар байни одамон киҳо буданд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Яҳудиён аз кишварҳои гуногун  /  Баъзе ҷалилиён  /  Фарисиён ва китобдонон

● Одамони ҷамъшударо чӣ ба ҳайрат овард? (Аъмол 2: 6-8-ро хон)

● Дар кроссворд номи он маҳалҳоеро, ки яҳудиён аз он ҷойҳо омада буданд,
пурра кун.

Худованд Исо ин воқеаи
таърихиро ҳанӯз пеш аз
маргаш ваъда карда буд.

● Ояти тиллоиро хонда, ба саволҳои зерин ҷавоб гардон:

Исо аз кӣ хоҳиш кард, ки ба шогирдон Пуштибонро диҳад?

Мувофиқи суханҳои Исо Пуштибон чӣ қадар вақт бо 
шогирдон мешавад? 

Исо Пуштибонро боз чӣ тавр номид?

● Кӣ наметавонад Рӯҳулқудсро қабул кунад (Юҳанно 14:17) ва барои чӣ?  

Худованд Исо ин суханонро пеш аз маргаш гуфта буд. Ӯ баъд аз зинда шуданаш ба осмон
рафт, лекин пеш аз рафтанаш ба шогирдон ваъдае дод. Ӯ гуфт, ки онҳо танҳо намемонанд -
Пуштибон, яъне Рӯҳулқудс бо онҳо мешавад.

Ин Пуштибони нав ва махсус мисли Худованд Исо дар бадани одамӣ намешавад. Худо -
Рӯҳулқудс омада, дар дили ҳар як шогирди Исо сокин мешавад. Ӯ ба онҳо қувват медиҳад,
ки супориши Худованд Исоро иҷро карда тавонанд.

Агар ту Худованд Исоро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кунӣ, Рӯҳулқудс дар ту сокин
мешавад. Ва баъд Ӯ бо ҳузур ва қуввати Худ ҳар рӯз ба ту ёрӣ медиҳад, ки бо ҳаёти нави
масеҳӣ барои Ӯ зиндагӣ кунӣ. 

Р.................. р...............
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б5

ДАРСИ 2-ЮМ: Хизматгорони Худованд
Ба мурдан тайёр Ояти тиллоӣ:

Матто 5: 44
Аъмол 6:1-5, 

6:8-15; 7:54-60-ро
хон

Хабари хуш, яъне Инҷил дар Ерусалим паҳн мешуд. Бисёр одамон имон меоварданд.
Ҳаввориён Сухани Худоро ба одамон мерасонданд ва ба камбағалон, гуруснагон ва махсусан
ба бевазанон бисёр ёрдам мекарданд. Ҳаввориён мехостанд, ки дуо кардан ва таълим додани
Сухани Худо як тараф намонад, барои ҳамин онҳо барои ғамхорӣ кардан ба камбағалон ҳафт
касро интихоб карда, ин корро ба онҳо супориданд.  

● Дар зери чизҳои тасвиршуда ҳарфи аввали номашонро навис, ва номи яке аз он
ҳафт нафар хизматгузорони Худоро мефаҳмӣ.  

● Дар ин хизматгузор кадом ду хислат дида мешуд? Дар зери ин хислатҳо хат каш.

Ӯ пур аз шодӣ буд    /    Ӯ пур аз имон буд    /    Ӯ пур аз Рӯҳулқудс буд
Ӯ пур аз ҳикмат буд      /      Ӯ пур аз худбоварӣ буд

Истефанус барои дигар одамон ғамхорӣ мекард, ва инчунин мӯъҷизаҳо ба амал меовард.
Рӯҳулқудс барои ин ба ӯ қудрат медод, то ин ки бисёр одамон ба хабари ӯ дар бораи
Худованд Исо бовар кунанд ва Масеҳро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул намоянд.

● Киҳо ба Истефанус зид баромада, бо ӯ баҳсу мунозира карданд? (Аъм. 6: 9-ро хон)

Онҳо якчанд одамонро ёфтанд, ки ба Истефанус тӯҳмат карда, халқ, пирон ва китобдононро
бар зидди ӯ барангехтанд. Онҳо Истефанусро ба шӯрои пирон  (суди олӣ) оварданд. Дар
шӯрои пирон Рӯҳулқудс боз ба Истефанус ёрӣ дод, ки барои ҳақиқат дар бораи Худованд Исо
истодагарӣ кунад.

● Дар поён навис, ки чеҳраи Истефанус ба одамони атрофи ӯ чӣ гуна намуд?

Ту метавонӣ суханони Истефанусро дар Аъмол 7: 2-53 хонӣ. Ӯ ба онҳо хотиррасон кард, ки
яҳудиён ҳамеша ба Худо беитоат буданд ва онҳоеро, ки суханони Худоро мегуфтанд, гӯш
кардан намехостанд. Дар давоми суханаш ӯ гуфт, ки онҳо Наҷотдиҳанда Исоро, ки Худо Ӯро
фиристода буд, ва дар бораи омаданаш пайғамбарон хабар дода буданд, куштанд. 

Оё ту он чиро, ки Худо дар Китоби Муқаддас мегӯяд, гӯш кардан мехоҳӣ?
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● Матни Аъмол 7: 54-60-ро истифода бурда, КРОССВОРДРО пур кун. 
(Ҳарфҳоро дар катакчаҳои рагншудаи кроссворд низ навис.)

Аз боло ба поён 

1. Истефанус _________ро кушода дид.

2. Истефанус аз Худо илтимос кард, ки ин ________ро 
ба ҳисоби ин одамон дохил накунад.

3. Истефанус Исоро ба ________ (аз тарафи дасти рости)
Худо дид.

4. Номи ҷавоне ки либосҳои кушандагони 
Истефанусро посбонӣ мекард, чӣ буд? 

Аз чап ба рост

5. Яке аз унвонҳои Исо _______________
мешбошад (оятҳои 59 ва 60).

6. Одамон __________ҳои худро 
бо ҳам месоиданд.

7. Истефанусро барои сангсор кардан 
аз ________ берун бурданд.

8. Истефанус  _____ро аз тарафи дасти рости Худо дид.

● Ҳарфҳои катакчаҳои рангшудаи кроссвордро пайи ҳам навис, то фаҳмӣ, ки
ин одамон бо Истефанус чӣ кор карданд.

Онҳо ӯро  __ __ __ __ __ __ __   карданд!

● Ояти тиллоиро ёфта, дар поён навис.

● Акнун Луқо 23: 34-ро хон ва бо Аъмол 7: 60 муқоиса кун. Истефанус, мувофиқи
намунаи Худованд Исо - Муаллим ва Наҷотдиҳандаи худ, ҳангоми мурданаш чӣ
кор кард?

Истефанус барои ҳамчун масеҳӣ мурдан тайёр буд,
аммо ӯ наметавонист хушхабарро дар бораи
Худованди зиндашуда нарасонад. Дар замони мо ҳам
дар баъзе мамлакатҳо масеҳиёнро барои имонашон
таъқиб мекунанд. Имондорони ҳақиқӣ барои
имонашон ҳатто ба мурдан тайёранд, аммо ба Ӯ, ки
онҳоро дӯст медорад, хиёнат намекунанд! 

Ту Худованд Исоро то чӣ андоза дӯст медорӣ?
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Оё ба ту масали “Аз як гӯшаш даромада, аз дигар гӯшаш баромад” шинос аст? Шояд ба ту
падару модарат ё муаллимат гуфта бошанд: “Илтимос, чӣ тавре ки ба ту гуфтам, айнан
ҳамон тавр кун?” Дар баъзе ҳолатҳо мувофиқи фармуда амал кардан хеле муҳим аст. Дар
матни Китоби Муқаддас барои ин дарс дар бораи одаме нақл карда мешавад, ки ба ӯ барои
фаҳмидани маънои чизи хондаистодааш ёрӣ расонданд.  Ин аз он сабаб ба амал омад, ки
яке аз хизматгузорони Худованд ба дастурҳои Худо гӯш карда, онҳоро пурра иҷро намуд.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузошта, номи он одамро навис, ки Хушхабарро дар бораи
Худованд Исо ба дигарон мерасонд.

ПИЛФИПСУ    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

● Дар аломати роҳнамо номи он маҳалро навис, ки ӯ ба он ҷо барои расондани 
Хушхабар рафт.

● Ҷавобҳои НОДУРУСТРО хат зан, то фаҳмӣ, ки фариштаи Худованд ба ӯ чӣ
фармуд.

“Бархез ва ба тарафи шарқ/ҷануб /ғарб, ба пайраҳае / ҷӯйборе / роҳе, ки аз

Ёфо / Ерусалим / Ериҳӯ сӯи Ғазза / Ҷалил / Ҷатсимонӣ меравад, равона шав.

Ба он чи, ки Филиппус кард, аҳамият деҳ (ояти 27). Ӯ бе ягон савол аз он шаҳре ки дар он
ҷо бисёр одамон ба Худованд Исо имон оварда буданд, баромад ва ба роҳи биёбон равона
шуд. Ӯ намедонист, ки ба ӯ чӣ қадар роҳ рафтанаш лозим меояд, бо кӣ вомехӯрад ё барои
чӣ ӯ бояд маҳз ба ҳамон ҷо равад! Аммо ӯ итоаткор буд ва рафт! Ӯ намедонист, лекин Худо
медид, ки як одам бо ин роҳ сафар карда истодааст!

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Ин одам аз Ҳабаш буд.

Ӯ нигаҳбони хазинаи малика буд.

Ӯ ба Ерусалим барои ибодат омада буд.

Ӯ дар аробаи худ хоб мерафт.

__ __ __ __ __ __ __ 

ДАРСИ 3-ЮМ: Хизматгорони Худованд
Ба шунидан тайёр Ояти тиллоӣ:

Аъмол 16: 31

Аъмол 
8: 5, 26-40-ро

хон
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ҲАМАГӢ: 

● Рӯҳулқудс ба Филиппус чӣ гуфт? (Ояти 29-ро хон)

Филиппус боз ба сухани Худо итоат кард!

● Дар расм номи он пайғамбарро навис,
ки марди ҳабашӣ китоби ӯро мехонд.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки барои чӣ ин мард аз Филиппус хоҳиш кард, ки
ба аробаи ӯ савор шавад. (Ояти 30 ва 31-ро хон)

● Ояти 34-ро аз назар гузарон ва саволеро, ки ин мард ба Филиппус
оид ба матни хондагияш дод, навис.

Акнун барои марди ҳабашӣ вақти гӯш кардан ва таълим гирифтан расид!

● Филиппус ба ӯ дар бораи кӣ хушхабар расонд?

Филиппус аз Китоби Муқаддас, китоби пайғамбар Ишаъёро истифода бурда, дар бораи он
нақл кард, ки чӣ тавр Худо ба воситаи марги Писари Худ ба одамон наҷот дод. Худованд
Исо барои он дар салиб мурд, ки инчунин Наҷотдиҳандаи ӯ шавад, ва гуноҳҳои ӯро ҳам
бахшида, ҳаёти абадӣ диҳад. Марди ҳабашӣ суханони Филиппусро гӯш кард ва фаҳмид, ки
гуноҳкор аст, ва хост, ки Исо Худованд ва Наҷотдиҳандаи ӯ шавад. Вақте ки онҳо ба об
наздик шуданд, ӯ хост ғӯтаи таъмид гирад. 

● Ояти тиллоиро навис.

Вақте марди ҳабашӣ шаҳодат дод, ки ба Исои Масеҳ ҳамчун ба Писари Худо бовар мекунад,
Филиппус бо хурсандӣ ӯро ғӯта дод. 

● Дар поён навис, ки вақте онҳо аз об баромаданд, бо Филиппус чӣ рӯй дод?

● Марди ҳабашӣ бо чӣ гуна ҳиссиёт роҳашро давом дод? Дар гирди ҷавоби 
дуруст хат каш:

бо гиряву нола                    бо хурсандӣ                   бо доду вой

Худованд Исо барои он мурд, ки инчунин Наҷотдиҳандаи ту шавад. Агар ту ба ин хабари
хуш бовар кунӣ, чунин хурсандиро пайдо мекунӣ. 

Имондорони давраи Аҳди Нав ба воситаи дар об ғӯта хӯрдан ғӯтаи таъмид мегирифтанд. Ин
амали онҳо инчунин ба дигарон шаҳодат медод, ки акнун онҳо пайравони Исо мебошанд. 

/1
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ДАРСИ 4-УМ: Хизматгорони Худованд
Ба рафтан тайёр

Ояти тиллоӣ:

Аъмол 10:43(б)

Аъмол 10: 1-20, 
24-29, 33-43-ро 

хон

Падару модари Баҳром ва Нигина онҳоро барои хабаргирии амакашон ба беморхона
фиристоданд. Лекин онҳо аз ин хеле норозӣ буданд, чунки ба он ҷо рафтан намехостанд.
Онҳо беморхонаро дӯст намедоштанд. Аммо вақте ки онҳо аз беморхона баргаштанд,
гуфтанд, ки аз рафтанашон ба он ҷо пушаймон нестанд, чунки аз вохӯрӣ бо амакашон хеле
шод шуданд. Амакашон ҳам аз дидани онҳо хеле шод шуд.

Шояд, бо ту ҳам чунин шуда буд, ки ба ягон ҷой рафтан, ё бо ягон кас вохӯрдан
намехостӣ. Боре чунин ҳодиса бо Петрус рӯй дод. Худо ӯро ба он тайёр мекард, ки ӯ ба як
ҷое рафта, дар бораи Худованд Исо нақл кунад. Петрус пеш ҳатто фикри ба он ҷой
рафтанро намекард.

● Рамзҳоро кушода, фаҳм, ки номи шахсе ки дар Қайсария зиндагӣ мекард чӣ
буд ва ӯ кӣ буд? (а=1, б=2, в=3... е=6, ё=7 ва ғайра)

14 / 19 / 21 / 18 / 11 /16 / 34 / 22                 17 / 11 / 21 / 11 / 22 / 1 / 6 

__   __   __   __   __   __   __   __                __   __   __   __   __   __  __

● Ин одам худотарс буд. Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ӯ доимо чӣ мекард?

● Кӣ ба суханон ва кирдори ӯ аҳамият дод?   

Дар натиҷа Худо дар рӯъё ба ӯ супориши муҳим дод.

● Калимаҳоро дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо дуруст навис, то фаҳмӣ, ки ин чӣ 
гуна супориш буд:

ШИМЪӮН        ЁФО        ПЕТРУС        БАҲР

“Акнун ба __________  кас фиристода, Шимъӯнро, ки лақабаш _____________ аст,

даъват намо. Ӯ назди _____________ ном даббоғе ки хонааш дар соҳили

_____________  аст, меҳмон аст”.

● Расми навкарон (хизматгорон) ва сарбозонеро, ки ӯ фиристод, каш. 
(Расмҳоро чунин одӣ каш: )

● Вақте ки онҳо ба шаҳр наздик мешуданд, Петрус ба болои боми хона
баромада буд. Ӯ дар он ҷо чӣ кор мекард?

1.

2.

Сарбозон Навкарон (хизматгорон)Ёфо
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Петрус сахт гурусна шуд, ва вақте ки ӯ интизори хӯрок буд, бо ӯ як воқеаи аҷоиб
рӯй дод.

● Дар расми дастархон он чиро, ки ӯ дид, навис.  (Аъмол 10: 11-13) 
Дар дохили давра навис, ки ба ӯ се бор чӣ гуфта шуд.

То ин вақт Петрус фикр мекард, ки Исо танҳо барои яҳудиён омада буд, ва ба дигар
халқҳо муҳаббати Худо пешбинӣ нашудааст. Лекин ба воситаи ин рӯъё Худо нишон дод,
ки ҲАМАИ ХАЛҚҲО барои Ӯ арзиш доранд, ва Хушхабар дар бораи Худованд Исо бояд
инчуни ба ғайрияҳудиён расонда шавад.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Вақте ки Петрус назди Корнилюс омад, вай дар хонааш танҳо буд.  

Петрус як ҳафта интизор шуда, баъд қарор кард, ки ба хонаи
Корнилюс меравад.

Корнилюс ба Петрус таъзим кард.

Петрус хурсанд шуд, ки Корнилюс ба ӯ таъзим кард.

Корнилюс гуфт, ки ҳамаи онҳо мехоҳанд суханони Худоро шунаванд.

Петрус ба онҳо дар бораи Худованд Исо нақл кард. (Оятҳои 36-43-ро боз як бор хон)

●     Ояти тиллоиро навис. Суханони ин оят ба Корнилюс нишон доданд, ва ҳоло    
низ ба мо таълим медиҳанд, ки барои бахшида шудани гуноҳҳо чӣ лозим аст.

Он рӯз Корнилюс ва оилаи ӯ ба Худованд Исо имон оварда, масеҳӣ шуданд. Ин одамон
аввалин ғайрияҳудиён буданд, ки ба Худованд Исо бовар карда, Ӯро қабул намуданд. 

Наҷоти Худо ба ҳар касе ки ба Худованд Исо бовар мекунад, дастрас аст. Ин ба он вобаста
нест, ки одам муаллими дини яҳудӣ мебошад, ё ҳабашие ки нигаҳбони хазина аст, ё
афсари румӣ аст. Оё ту ҳоло ба Худованд Исо бовар мекунӣ? Аҳамият надорад, ки ранги
пӯсти ту чӣ гуна аст ва ту аз кадом миллат мебошӣ. Худо барои наҷот додани ҳар касе ки
ба Худованд Исо имон меоварад, тайёр аст.
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ДАРСИ 1-УМ: Масеҳиёни аввал
Истефанус Ояти тиллоӣ:

Аъмол 6:8

Аъмол 6: 1-15
ва 7: 54-60-ро

хон

Хониши иловагӣ: • 2 Тимотиюс 2:3  •  Ибриён 11:32-40 •  1 Петрус 4:14

Дарсҳои ин силсила ба мардоне бахшида шудаанд, ки дар замони пайдо шудани
Ҷамоат нақши калонро иҷро карданд. Мо омӯзишамонро бо қаҳрамони ҳақиқии
масеҳӣ Истефанус сар мекунем.

● Дар ҷумлаҳо рақамҳо ва калимаҳои зиёдатиро хат зан:

Вақте мо бори аввал дар Китоби Муқаддас бо Истефанус  вомехӯрем, ӯ яке 

аз 10 / 12 / 7 нафар одамоне буд, ки барои пул ва хӯроке ки ҳар рӯз ба  

БЕВАЗАНОН/ КӮДАКОН/ МАҶРӮҲОН тақсим мешуд, ҷавобгар буданд.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузошта, назди он калимаҳое ки Истефанусро аз
ҳама беҳтар тасвир мекунанд, аломати (V) гузор.

ошгидр екнонм худрапаст ахилб

Истефанус ба эҳтиёҷмандон мадад мерасонд ва инчунин хушхабарро дар бораи
Худованд Исо паҳн мекард.

● Аз ояти тиллоӣ он чиро, ки Истефанус бо қуввати Худо мекард,
ёфта навис.

Яҳудиёне ки ба Исо бовар кардан намехостанд, ба Истефанус ҳасад мебурданд.
Онҳо бо ӯ баҳсу мунозира карданд. Баъд онҳо кори боз ҳам бадтар карданд!

● Аъмол 6:12-ро хонда, дар ҷойҳои холии ҷумла калимаҳои мувофиқро 
навис:

Онҳо да миёни мардум ............. ангехта, ба ӯ ................. оварданд ва ӯро дастгир

карда, ба ................ пирон бурданд.
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Онҳо Истефанусро дастгир карда, ба шӯрои пирон бурданд. Шӯрои пирон шӯрои олии
динӣ ва сиёсӣ буд. Дар он ҷо ба ӯ имконият доданд, ки ба айбдоркуниҳои зидди ӯ ҷавоб
диҳад. Дар аввал шӯрои пирон ӯро бо диққат гӯш мекард. Лекин вақте ки Истефанус
онҳоро барои он сарзаниш кард, ки онҳо ба Худо муқобилият мекунанд ва Исоро, ки Худо
фиристода буд, куштанд, шунавандагон аз ғазаб пур шуданд.

(Ту он чиро, ки Истефанус дар шӯрои пирон гуфт, дар Аъмол 7: 2-53 хонда метавонӣ).

● Баъд чӣ рӯй дод? Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Истефанусро сангсор карда куштанд.

Ӯ ҳангоми мурданаш кушандагони худро лаънат хонд. 

Ӯ ҳангоми мурданаш аз Худо илтимос мекард, ки кушандагони ӯро бахшад.

Истефанусро дар даруни шаҳр куштанд.

Шоул либосҳои кушандагони Истефанусро посбонӣ мекард.  

Ҳатто дар ҳамин лаҳзаҳои даҳшатнок Истефанус медонист, ки
Худо ҳама чиро назорат мекунад ва ӯро тарк намекунад.

● Он чиро, ки Худо ба Истефанус нишон дод, навис.

Масеҳиён медонистанд, ки Худо ҳамеша, ҳатто дар вазъиятҳои барояшон хеле бад,
ҳамроҳи онҳо аст. Худо онҳоеро, ки ҳаёташонро ба Наҷотдиҳанда Исо бахшидаанд,
дастгирӣ мекунад.

Истефанус дар боварияш устувор буд; ӯ аз имони худ ба Худованд Исо рӯй нагардонд. Ӯ
аввалин шахсе буд, ки барои имони худ ба Худованд Исо мурд. Аз ҳамин сабаб мо ӯро: 

● Калимаи партофташударо навис

“АВВАЛИН МАСЕҲИИ ____________________ МЕНОМЕМ”.

Шояд, мо ҳеҷ вақт мисли Истефанус азият накашем, лекин бисёр муҳим аст, ки ҳама
масеҳиён дар ҳама гуна вазъиятҳо ба Худованд Исо вафодор монанд.

● Ваҳй 2: 10-ро хонда, ваъдаи Худованд Исоро дар поён навис.

Он касеро, ки барои имонаш азоб кашида мемурад, азиятдида меноманд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Муқаддас Б5

ДАРСИ 2-ЮМ: Масеҳиёни аввал
Филиппус Ояти тиллоӣ:

Аъмол 8: 35

Аъмол 6: 5,
8: 4-17 ва 8: 26-40-ро

хон.

Хониши иловагӣ:  • Ишаъё 53: 1-12 • Аъмол 21: 8-9

Ту дар хотир дорӣ, ки дарси гузашта бо чӣ сар шуда буд. Дар ҷамоати Ерусалим барои иҷро
кардани супориши аниқ якчанд масеҳиён интихоб шуда буданд.

●     Аъмол 6:5-ро хонда, дар ҷумлаҳои поён рақамҳо ва калимаҳои зиёдатиро хат зан.

Филиппус мисли ЛУҚО / ЮҲАННО / ИСТЕФАНУС аъзои гурӯҳе буд, ки аз   5 / 7 / 9

нафар иборат буд. Онҳо барои НОБИНОҲО / КӮДАКОН / БЕВАЗАНОН ғамхорӣ

мекарданд.

Пас аз якчанд вақт Филиппус барои паҳн кардани
Хушхабар (Инҷил) рафт. Ӯ аввал ба самти ШИМОЛ
рафт ва баъд ба самти ҶАНУБ.

● Ба харита нигоҳ кун ва ишораҳои дохили
қавсро истифода бурда, номи ҷойҳоро навис.

● Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс
воқеаҳоеро, ки дар шимоли кишвар рӯй
доданд, хон. Баъд дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои
поён ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Одамони ин шаҳр Филиппусро бо диққат гӯш мекарданд.

Вақте ки Филиппус Инҷилро паҳн мекард, ягон мӯъҷиза рӯй намедод.

Хушхабар ба шаҳр хурсандии калон овард.

Ҳама имоновардагон ғӯтаи таъмид гирифтанд.

Яъқуб ва Юҳанно аз Ерусалим ба Сомария омаданд,
то бинанд, ки дар ин ҷо чӣ рӯй дод.

Дар ин дарс дар бораи он гуфта мешавад, ки чӣ тавр Худо дар шаҳри калон бисёр одамонро
наҷот дод. Лекин мо бояд фаромӯш накунем, ки Худованд Исо ҳар як одамро ШАХСАН
интизор аст. Оё ту пеши Ӯ омадӣ? 

Баъд Филиппус ба сӯи ҷануб рафт.

● Одаме ки Филиппус бо вай вохӯрд, аз
кадом мамлакат буд? Номи он
мамлакатро дар расми байрақ навис. 
(Ин яке аз мамлакатҳои Африқо аст.)
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Ин одам порчаи матни Китоби Муқаддасро (Аҳди Қадимро) мехонд.

● Калимаҳои аввали он порчаи
матнеро, ки ӯ мехонд, навис.
Баъд дар поён номи он
пайғамбарро навис, ки ин
суханонро 700 сол пеш аз ин
вохӯрӣ навишта буд.

Шахси ҳабашӣ маънои суханони
мехондаашро намефаҳмид. Ӯ намефаҳмид, ки ин ҷо дар бораи Кӣ сухан меравад. 

● Ояти тиллоиро навис, то аён шавад, ки чӣ тавр Филиппус ба ӯ инро фаҳмонд.

Филиппус ба ӯ фаҳмонд, ки дар ин пешгӯии пайғамбар дар бораи Худованд Исо ва марги Ӯ
барои гуноҳҳои одамон гуфта мешавад. Ва барои наҷот ёфтан чизи аз ҳама муҳим - имон
овардан ба Худованд Исо мебошад.

● Марди ҳабашӣ ба Худованд Исо имон овард. Баъд ӯ аз Филиппус чӣ хоҳиш кард?

● Барои ба охир расондани ин ҳикоя, калимаҳои поёнро дар ҷои мувофиқи
ҷумлаҳо гузор:

ХУРСАНДӢ         ОБ         ТАЪМИД          ИМОН

Вақте ки онҳо роҳашонро давом медоданд, ба ...... расиданд. Марди ҳабашӣ пурсид, ки оё ӯ

метавонад ғӯтаи ...................... гирад. Филиппус ҷавоб дода гуфт, ки агар ӯ аз таҳти дил

.............. дошта бошад, пас метавонад. 

Вақте ки онҳо аз об баромаданд, он шахс роҳашро бо .................... давом дод,

чунки Худованд Исоро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кард.

Шахси ҳабашӣ барои он ғӯтаи таъмид гирифт, ки ба Исо ҳамчун ба Худованд ва Наҷоткори
ҳаёти худ имон овард. Одамони атроф медиданд, ки ӯ акнун шогирди Исои Масеҳ шуд. 

Имондорони давраи Аҳди Нав ба воситаи дар об ғӯта хӯрдан ғӯтаи таъмид
мегирифтанд. Ин амали онҳо инчунин ба дигарон шаҳодат медод, ки акнун онҳо

пайравони Исо мебошанд. 

/4

ҲАМАГӢ:

/2

/1
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Пайғамбар 



ФАМИЛИЯ
ВА НОМДарси Китоби Муқаддас Б5

ДАРСИ 3-ЮМ: Масеҳиёни аввал
Корнилюс Ояти тиллоӣ:

Аъмол 10: 43
Аъмол 10: 1-8

ва 23-48-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Румиён 10: 12-13 •  Ғалотиён 3: 27-28

Ин дарс дар бораи мирисади румӣ (афсаре ки сад аскарро фармондиҳӣ мекард) аст, ки ба
Худованд Исо имон овард. Ин воқеаи хеле аҳамиятнок мебошад, зеро нишон медиҳад, ки
Хушхабар на танҳо барои яҳудиён аст. Одамони ғайриғҳудӣ низ мисли яҳудиён метавонанд
наҷот ёбанд.

● Номи мирисад чӣ буд?

● Дар поён навис, ки дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс дар бораи ӯ 
чӣ гуфта шудааст.

● Бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки Фариштаи Худованд ба ӯ чӣ карданро гуфт.

● Дар харита номи шаҳрҳоро навис:

1.  Шаҳре ки дар он мирисад зиндагӣ мекард.
2.  Шаҳре ки Петрус дар он ҷо буд.

● Ҳамроҳи Шимъӯни Петрус чанд нафар
рафтанд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

7        2        3        5

Худо ба назди Корнилюс Фариштаро фиристод, то ба ӯ гӯяд, ки чӣ тавр Петрусро ёбад. Ин
воқеа ба мо нишон медиҳад, ки Худо дар ҳақиқат мехост, то ин одам дар бораи чӣ тавр
бахшида шудани гуноҳҳояш фаҳмад. Дилпур бош, Худо мехоҳад, ки ту ҳам Хушхабари Ӯро
фаҳмӣ ва ба он бовар кунӣ!

1

2

3

/2

/1

/2

/3

/1

баҳри
Миёназамин

1. ......................

2. ......................

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



ҲАМАГӢ: 

Биё муайян менамоем, ки вақте ки Петрус ба хонаи Корнилюс омад, чӣ рӯй дод.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Вақте ки Петрус ба хонаи Корнилюс омад, ӯ дар хонааш танҳо буд.

Петрус баъд аз як ҳафта ба хонаи ӯ омад.

Корнилюс ба Петрус таъзим кард.

Петрус таъзим кардани Корнилюсро маъқул донист.

Корнилюс гуфт, ки онҳо ба шунидани он чи ки Худо гуфтан мехоҳад, тайёранд. 

Петрус ба онҳо дар бораи Худованд Исо нақл кард.

● Дар оятҳои 36-43 навишта шудааст, ки Петрус дар бораи чӣ гап зад. Дар рӯ
ба рӯи ҳақиқатҳо оид ба Худованд Исо рақамҳои он оятро навис, ки ин
ҳақиқатҳо дар он зикр шудаанд:

Ҳаёт, таълимот ва мӯъҷизаҳои Исо. Зинда шудани Исо.

Ба салиб мехкӯб шудани Исо. Исо ҳамчун Довари ҳама одамон. 

Петрус ба ҷамъшудагон гуфт, ки онҳо - ғайрияҳудиён ҳам метавонанд ба
воситаи Худованд Исо бахшидашавии гуноҳҳояшонро пайдо кунанд.

● Ояти тиллоиро навис.

Он рӯз Корнилюс ва тамоми аҳли оилаи ӯ ба Худованд Исо имон оварда, масеҳӣ шуданд.
Онҳо аввалин ғайрияҳудиёне буданд, ки ба Худованд Исо бовар карданд. Ҳоло барои
наҷот ёфтан ранги пӯст, миллат ва дин ягон аҳамият надорад. Худо ҳар касеро, ки ба
Худованд Исо имон меоварад, наҷот медиҳад.

● Барои ҷамъбаст намудани ин маълумот, Румиён 10: 12 ва 13-ро дар поён 
навис.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ту аз ин дарс чӣ фаҳмидӣ?

/5

/4

/1

/1



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б5

ДАРСИ 4-УМ: Масеҳиёни аввал
Барнаббо

Ояти тиллоӣ:

Аъмол 11: 24

Аъмол 4: 32-37
9: 26-31; 11:19-30-

ро хон

Хониши иловагӣ:  •  1 Кӯринтиён 15: 58 •  Ғалотиён 6: 9 •  Эфсӯсиён 2: 8-9

Ин дарс дар бораи одамест, ки бо номи Барнаббо маълум мебошад. Ин номро ба
ӯ ҳаввориён доданд. Пеш ӯ номи дигар дошт!

● Ҷавоби саволҳоро дар катакҳои холӣ навис. 

Номи пештараи ӯ чӣ буд?  

Ӯ аз куҷо буд?

Маънои номи “Барнаббо” чӣ аст? 

Ҳаввориён ӯро Барнаббо номиданд, чунки ӯ доимо ба дигарон мадад мерасонд ва онҳоро
дилбардорӣ мекард.

● Дар поён навис, ки ӯ ба дигар одамон чӣ гуна корҳои нек ва фоидабахш мекард.

Барнаббо Худованд Исоро дӯст медошт, бинобар ин ӯ барои ба дигарон ёрӣ расондан тайёр
буд, ки чизи доштагияшро диҳад. Муҳаббати ӯ ба Худо ӯро саховатманд (кушодадаст) кард.
Бо ҳар касе ки ба Худованд Исо тааллуқ дорад, бояд ҳамин чиз рӯй диҳад. 

● Шоул пеш ба масеҳиён нафрат дошт, аммо вақте ки ӯ масеҳӣ шуд ва ба Ҷамоат
ҳамроҳ шудан хост, дар ҳаёти ӯ ҳама чиз дигаргун шуд. 
Дар ҷумлаҳо калимаҳои зиёдатиро хат зан ва мефаҳмӣ, ки дар ҳаёти ӯ чӣ рӯй дод.

1. Шоул дар шаҳри  РУМ / ЕРУСАЛИМ / ТАРСУС  ба Ҷамоат ҳамроҳ шудан хост.

2. Масеҳиён аз ӯ  ХУРСАНД БУДАНД / МЕТАРСИДАНД / ХАФА БУДАНД, зеро пеш
кӣ будани ӯро медонистанд.

3. БАРНАББО / ПЕТРУС / ЯЪҚУБ  Шоулро назди Ҳаввориён оварда, ба онҳо фаҳмонд,
ки ӯ дар ҳақиқат ба Худованд Исо имон овардааст.

4. Барнаббо бори дигар нишон дод, ки ба мадад расондан  ТАЙЁР АСТ / СУСТ АСТ /
ХОҲИШ НАДОРАД.

Дар Аъмол 11: 19-30 дар бораи он нақл карда мешавад, ки чӣ
тавр Хушхабар (Инҷил) аз Ерусалим ба шимол паҳн мешуд.

● Дар поён номи шаҳрҳо ва маҳалҳоеро навис, ки дар
матн номбар шудаанд.

4)  T

3)  Ф

2)  Қ

1)  A

/4
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/2

/3

1.

2.

4.

3.

Ерусалим

баҳри
Миёназамин
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ: 

● Аз китоби Аъмол, боби 11 он оятро навис, ки дар он гуфта мешавад,
ки дар Антиёхия бисёр одамон имон оварданд.

● Ҷавобҳои саволҳои зеринро аз боби 11, оятҳои 22-26 ёб. Баъд дар
гирди ҷавобҳо дар МУАММО хат каш.

1. Барнабборо ба кадом шаҳр фиристоданд?

2. Барнаббо Шоулро дар кадом шаҳр ёфт? 

3. Барнаббо ва Шоул дар Антиёхия чанд муддат
истоданд? (ду калима)

4. Дар Антиёхия ба Худованд Исо имон овардагонро
чӣ меномиданд?

5. Барнаббо чӣ гуна одам буд?

● Хислатҳои Барнаббо мухтасар дар ояти тиллоӣ баён шудаанд.
Онҳоро дар поён навис. 

Ӯ ҳаёташро барои ба ДИГАР ОДАМОН некӣ кардан бахшида буд. Мо бояд
сарфаҳм равем, ки ӯ на барои он ОДАМИ ХУБ буд ва КОРҲОИ НЕК мекард, ки
масеҳӣ шавад, балки барои он, ки ӯ масеҳӣ буд. Чуноне ки дар нома ба Эфсӯсиён
2: 8-9 навишта шудааст, мо на бо корҳои некамон, балки танҳо бо имон ба
Худованд Исо масеҳӣ мешавем. 

● Ин оятҳоро дар поён навис.

/1

/5

/1

/2

С У С Р А Т И

И М А О Н С Р

Л А Р С Т О О

Е С В Т И М К

Ф Е А К Ё А Ӯ

О Ҳ Т О Х Р К

А Ӣ Д Р И И Е

Л О С К Я Я Н



Юсуф дар оилаи калон зиндагӣ мекард. Ӯ даҳ бародари КАЛОНӢ ва як додар
дошт.

Дар гирди ҷавобҳои ДУРУСТ хат каш.

Юсуф чанд бародари калонӣ дошт?

10        12        1

Юсуф чанд додар дошт?

10        12        1

Бародарони калонии Юсуф ӯро дӯст
намедоштанд. Онҳо ба ӯ бахилӣ мекарданд,
чунки падарашон ба ӯ либоси рангоранги зебо
тӯҳфа кард. 

Юсуфро боз барои хобҳои аҷоиби ӯ дӯст
намедоштанд. Дар яке аз хобҳои ӯ бандҳои
гандуми бародаронаш ба банди гандуми ӯ саҷда
карданд. Дар хоби дигараш офтоб, моҳ ва ёздаҳ
ситора инчунин ба Юсуф саҷда карданд.

Ин хобҳо чунин маъно доштанд: замоне
мерасад, ки Юсуф бар бародаронаш ҳукмронӣ
мекунад. Худо барои ҳаёти Юсуф нақшаи махсус
дошт!

Худо ҳар яки моро дӯст медорад. Ӯ мехоҳад, ки
дар ҳаёти ту ҳам бошад. Оё ту инро мехоҳӣ?

/10

�икояи1�ум: Ҷавони хоббинанда

Ин ҳикоя дар бораи хобҳои аҷоиби Юсуф аст. Ҳастӣ 37:1-11-
ро хон

Расми ҷомаро бо рангҳои
гуногун 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:

Б6



Боре падари Юсуф ӯро барои хабар
гирифтани бародаронаш фиристод. Онҳо
дур аз хона гӯсфандонро мечаронданд. 

Номи падари Юсуфро навис:

Я __ __ __ __

Вақте ки Юсуф пеши бародаронаш омад,
онҳо ӯро дастгир карданд, ва
либосҳояшро кашида, ӯро ба чоҳи чуқур
партофтанд. Каме дертар бародарон ӯро
ба савдогароне, ки ба Миср мерафтанд,
фурӯхтанд. Ин савдогарон Юсуфро бо
нархи 20 тангаи нуқра хариданд ва ӯро
ҳамчун ғулом бо худ бурданд.

Баъд бародарон бузеро кушта, либоси
Юсуфро ба хуни он олуда карданд. Онҳо
ин либосро ба падарашон нишон дода,
гуфтанд, ки онро ёфтанд! Падар фикр
кард, ки Юсуфро ҳайвонҳои ваҳшӣ
хӯрдаанд.

Бародарон нисбат ба Юсуф ва падарашон хеле бераҳмона рафтор карданд! Шояд онҳо
фикр мекарданд, ки ҳеҷ кас ин кори кардаашонро намефаҳмад! Лекин пас аз бисёр сол
ҳама чиз маълум шуд!

Калимаҳои Китоби Муқаддасро ранг кун. 

Ҳар амалро  ХХудо ба доварӣ хоҳад
овард, ҳар амали ниҳониро низ...

Воиз 12:14

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б6

/10

�икояи2�юм: Юсуфро бад дидани бародарон
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр бародарон Юсуфро ба ғуломӣ  фурӯхтанд. Ҳастӣ 

37:12-36-ро хон

Дар расм чоҳро каш ва
тамоми расмро ранг кун.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Вақте ки Юсуфро ба Миср оварданд, ӯро ба одаме фурӯхтанд, ки барои корҳои хонааш
ғулом даркор буд. Юсуф бо меҳнати хуб ба соҳибаш маъқул шуд. Вақте ки соҳибаш дид,
ки Худо ба Юсуф мадад мекунад, ин ҷавонро идоракунандаи асосии хоҷагии худ таъйин
кард.

Ҳарфҳои партофташударо

навис.

Юсуфро ба  М __ __ р  оварданд.

Ӯро ба одаме фурӯхтанд, ки номаш 

Ф__ __иф__ р  буд.

Юсуф ғуломи хуб ва бовиҷдон буд. Боре зани Фӯтифар ба шавҳараш гуфт, ки Юсуф кори
хеле бад кард. Фӯтифар ба гапи дурӯғи занаш бовар карда, Юсуфро ба зиндон андохт.

Юсуфи бечора! Ӯ ҳама он чиро, ки бо меҳнати вазнини худ ба даст оварда буд, гум кард.
Оё Худо ӯро фаромӯш кард? Албатта не! Китоби Муқаддас мегӯяд, ки ҳатто дар зиндон... 

....Худованд бо Юсуф
буд.

Ҳастӣ 39:21

(Суханони Китоби Муқаддасро ранг кун)

Ту ҳама вақт, ҳар чиз рӯй диҳад ҳам, метавонӣ аз Худо дилпур бошӣ. 
Агар ту Худоро дӯст дорӣ, Ӯ ҳеҷ гоҳ туро тарк намекунад. /10

�икояи3�юм: Ғуломи хуб

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Юсуф ба зиндон афтод. Ҳастӣ 39:1-6
ва 19-23-ро хон

Расмро ранг кун.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б6
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Юсуф муддати дароз дар зиндон буд. Боре подшоҳи Миср хобҳои аҷоиб дид.
Юсуфро ба назди шоҳ оварданд, то ки ӯ маънои ин хобҳоро гӯяд, зеро
медонистанд, ки Худо ба ӯ ёрӣ медиҳад. 

Хобе ки Худо ба шоҳ дод, маънои онро дошт, ки баъд аз ҳафт соли ҳосили хуб
ҳафт соли хушксолӣ шуда, гуруснагӣ сар мешавад.

Юсуф ба фиръавн (подшоҳи Миср) маслиҳат дод, ки ягон одами бохирадро
ёбад, то ки вай ғалларо пешакӣ захира карда, дар солҳои хушксолӣ одамонро
бо хӯрок таъмин намояд.

Подшоҳ аз чунин маслиҳат хеле хурсанд шуд. Ӯ ин корро ба Юсуф супорид. Ӯ
ҳатто ба ӯ ангуштарини худашро дод, инчунин либоси қиматбаҳо ва ба
гарданаш занҷираи тиллоӣ тӯҳфа кард. Шоҳ Юсуфро сарбаланд кард ва ба ӯ
қудрати бар тамоми Миср ҳукмронӣ карданро дод.

Номи тӯҳфаҳоеро, ки подшоҳ ба Юсуф дод, навис ва расми

онҳоро ранг кун.

Юсуф ба Худо писанд меомад, ва Худо дар ҳаёти ӯ
нақшаи хуби Худро ба ҷо меовард! /10

�икояи4�ум: Ҳокими нав

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Юсуф ҳокими Миср шуд. Ҳастӣ 
41: 14-49-ро хон

А _ _ _ _ _ _ _ _ _ З _ _ _ _ _ _ Л _ _ _ _

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:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Ҷавони хоббинанда Ояти тиллоӣ:

Ҳастӣ 37: 8

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ҳастӣ 37: 1-11-
ро хон

Оё оилаи ту калон аст? Юсуф дар оилаи калон
зиндагӣ мекард! Ӯ даҳ бародари калонӣ ва як
додар дошт.

● Дар оилаи онҳо чанд писар буд?  
Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

10          11          12

Бародарони калонии Юсуф чӯпон буданд. Онҳо бисёр вақт ба муддати дароз
аз хона рафта, гӯсфандонро мечаронданд, ва аз як ҷо ба ҷои дигар гашта,
барои гӯсфандон чарогоҳ ва об пайдо мекарданд. Баъзе вақт бародарони ӯ
хеле бад рафтор мекарданд, ва Юсуф дар бораи ин ба падарашон хабар
медод. Падари Юсуф, ки номаш Яъқуб буд, ӯро бисёр дӯст медошт. Яъқуб
боз як номи дигар дошт.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис ва
мефаҳмӣ, ки номи дигари Яъқуб чӣ буд.

И
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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:

Б6



ҲАМАГӢ: 

Яъқуб Юсуфро бисёр дӯст медошт, бинобар ин ба вай либоси рангоранги зебо тӯҳфа кард. 

● Ҷомаи Юсуфро ранг кун.

Бародарони калонии Юсуф ба ӯ бахилӣ мекарданд
ва вайро бад медиданд! Вақте ки аъзоёни як оила
якдигарашонро дӯст намедоранд, ин хеле ганда аст!

Боре Юсуф хобҳои аҷоиб дид. Дар
хоби якумаш ӯ бо бародаронаш дар
киштзор гандумро банд карда,
мебастанд.

Ногоҳ банди Юсуф рост истод,
бандҳои бародаронаш бошанд, ба
банди ӯ саҷда карданд!

● Ҳарфҳои партофташудаи ҷавоби саволҳоро 
навис.

Банди кӣ рост истод? __ с __ __ 

Бандҳои кӣ саҷда карданд? б __ __ __ д __ __ о __ __ ш

Дар он замонҳо Худо баъзе вақт ба воситаи хобҳо ба одамон ояндаро нишон медод.
Бародарони Юсуф маънои ин хобро мефаҳмиданд: он пешгӯӣ мекард, ки дар оянда Юсуф
бар онҳо ҳукмронӣ мекунад. Бародарони Юсуф ӯро барои ин хобаш боз ҳам зиёдтар бад
диданд.

Дар хоби дуюми ӯ офтоб, моҳ ва ёздаҳ ситора ба ӯ саҷда карданд! Ҳатто вақте ки падараш
дар бораи ин хоб фаҳмид, Юсуфро таъна карда гуфт: “Наход ки ман, ва модарат, ва
бародаронат омада, ба ту то замин саҷда мекарда бошем?”

● Дар расм ҳамон қадар ситора каш, ки Юсуф дар хобаш дид.
(Дар расм аллакай якто ситора ба ҷои ту кашида шудааст.)

Баъд аз ин воқеаҳо бисёр солҳо гузаштанд ва ин хобҳо дар амал рӯй доданд! Юсуф ҳокими
бузург шуд, ва ҳатто бародаронаш ба ӯ саҷда карданд! Худо аз худи аввал барои ҳаёти
Юсуф нақша дошт. Худо барои баракат додани ҳар яки мо нақшаи махсус дорад! Оё ту он
чиро, ки Ӯ ба воситаи Китоби Муқаддас ба ту мегӯяд, гӯш кардан мехоҳӣ? Оё ту мехоҳӣ
ба Худо бовар карда, ҳама баракатҳои Ӯро барои ҳаётат соҳиб шавӣ? Қадами аввал - ба
Худованд Исо ҳамчун ба Наҷотдиҳандаи худ бовар кардан аст.

/6
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Юсуфро бад дидани бародарон
Ояти тиллоӣ:

Воиз 12:14

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ҳастӣ 37:12-36-
ро хон

Оё ба падару модарат ёрдам кардан ба ту маъқул аст? Шояд на ҳама вақт. Боре Яъқуб
писараш Юсуфро барои хабаргирии бародаронаш фиристод. Онҳо дур аз хона рамаи
гӯсфандонро мечаронданд. Юсуф ба гапи падараш бо хурсандӣ итоат кард.

Бародарон Юсуфро аз дурӣ дида, қарор доданд, ки ӯро мекушанд. “Ана соҳиби хобҳо омада
истодааст, - гуфтанд онҳо. - Биёед ӯро кушта, ба ягон чоҳ мепартоем. Ба падарамон бошад,
мегӯем, ки ҳайвони ваҳшӣ ӯро хӯрдааст; ва мебинем, ки чӣ тавр хобҳояш иҷро мешаванд”. 

● Ҷумлаҳои дурустро бо аломати (√), ва нодурустро бо аломати (Х) қайд кун.

Юсуф гапи падарашро нагирифт.

Бародарон Юсуфро меҳрубонона пешвоз гирифтанд.

Онҳо қарор карданд, ки Юсуфро ба дарё мепартоянд.

Бародарони Юсуф қарор карданд, ки падарашонро фиреб медиҳанд.

Бародари калонии онҳо Реубен пешниҳод кард,
ки Юсуфро накушанд, балки фақат ба чоҳ
партоянд. Ӯ умед дошт, ки Юсуфро пинҳонӣ
ба падарашон бармегардонад. Бародарон
либоси рангоранги Юсуфро кашида, ӯро ба
чоҳи чуқури беоб партофтанд.

Дере нагузашта аз назди онҳо корвони
савдогарон бо шутурҳо мегузашт. Онҳо сӯи
Миср мерафтанд.

“Биёед ӯро ба савдогарон мефурӯшем”, -
пешниҳод кард бародарашон Яҳудо.

Бародарон розӣ шуданд, ва Юсуфро аз чоҳ
бароварда, бо нархи бист тангаи нуқра
фурӯхтанд. Савдогарон Юсуфро ба Миср
бурданд.
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ҲАМАГӢ: 

● Акнун ба саволҳо ҷавоб деҳ.

Кадоме аз бародарон гуфт, ки Юсуфро накушанд? Р __ __ __ __ __ .

Кӣ пешниҳод кард, ки Юсуфро фурӯшанд? Я __ __ __ __.

Юсуфро бо нархи чанд пул фурӯхтанд? Бо нархи  б __ __ __   тангаи нуқра.

Савдогарон Юсуфро ба кадом мамлакат бурданд? М __ __ __ .

Ҳамин ки Юсуфро бурданд, бародарон бузеро кушта, либоси
Юсуфро ба хуни он олуда карданд. Онҳо ин либосро ба хона бурда,
ба падарашон нишон доданд.

“Оё ин либоси Юсуф нест?” - пурсиданд онҳо.

Яъқуб дарҳол либоси Юсуфро шинохт ва гуфт: “Ин либоси писарам
аст; ҳайвони ваҳшӣ ӯро хӯрдааст”.

Бародарон барои пинҳон кардани рафтори бади худ дурӯғи хеле
даҳшатнокро бофта бароварданд! Аммо рӯзе мерасад, ки ин дурӯғ
фош мешавад!

● Ин суханони Китоби Муқаддасро фаромӯш накун:

Ҳар амалро Худо ба доварӣ хоҳад овард,
ҳар амали ниҳониро низ...

Воиз 12:14

Ояти тиллоиро ранг карда, аз ёд кун.

Падари онҳо мотам гирифта, гиря мекард. Ӯ хеле ғамгин шуд, зеро фикр мекард, ки
писараш Юсуф мурдааст. Аммо Юсуф дар ин вақт дар Миср ғуломи Фӯтифар ном одаме
шуд. 

● Кроссвордро ҳал кун.

1. Бародарон Юсуфро соҳиби чӣ номиданд? (ояти 19)

2. Чоҳе ки ба он Юсуфро партофтанд, чӣ гуна буд? (ояти 24)

3. Юсуфро ба кадом мамлакат бурданд? (ояти 28)

4. Юсуфро бо нархи чанд тангаи нуқра фурӯхтанд? (ояти 28)
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Маҳбуси бовафо
Ояти тиллоӣ:
Ҳастӣ 39:2

(қисми 1-ум)
Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ҳастӣ 39:1-6 ва
19-23-ро хон

Тасаввур кун, ки туро одамони бегона ба
мамлакати дигар бурданд! Вақте ки Юсуфро ба
Миср оварданд, эҳтимол, ин барояш даҳшатнок
буд! Акнун бо ӯ чӣ мешавад? Дере нагузашта,
ӯро як одаме харид, ки дар дарбори подҳшоҳ
хизмат мекард. Номи ин одам Фӯтифар буд.

Ӯ сардори посбонони фиръавн (подшоҳи Миср)
буд. Аз сабаби вазифааш, ба Фӯтифар бисёр
вақт лозим меомад, ки дур аз хона бошад. Юсуф
таваҷҷӯҳи Фӯтифарро сазовор гашт. Вақте
соҳибаш дид, ки Худо ба Юсуф мадад
мерасонад, ин ҷавонро идоракунандаи асосии
хоҷагии худ таъйин намуд.

Юсуф тамоми хоҷагии Фӯтифарро чунон хуб назорат мекард, ки соҳибаш тамоман
ташвиш намекашид.

● Ҷумлаҳоро хонда, калимаҳои НОДУРУСТРО хат зан.

Юсуфро ба Миср оварда, ӯро  САНГСОР КАРДАНД / ФУРӮХТАНД / ОЗОД КАРДАНД.

Ӯ дар Миср ғуломи  ФИРЪАВН / ПИЛОТУС / ФӮТИФАР  шуд.

Соҳибаш ба Юсуф идора кардани  ТАМОМИ ХОҶАГИЯШРО /ҲЕҶ ЧИРО/ БАЪЗЕ
КОРҲОИ ХОҶАГИЯШРО супорид.

Юсуф ҳама вақт одами  ТАНБАЛ / БЕВИҶДОН / БОВИҶДОН  буд.

Эҳтимол, Юсуф доимо хона, падар ва бародаронашро ба ёд меовард. Шояд, ӯ бисёр вақт
худашро танҳо ва таркшуда ҳис мекард.

● Дар китоби Ҳастӣ 39:2 ва 21 гуфта шудааст, ки тамоми ин вақт...

Худованд бо Юсуф буд
Ин калимаҳоро ранг кун.

Худо Юсуфро тарк накарда буд! Худо ҳоло ҳам ҳамон хел аст. Агар ту ба Худо бовар кунӣ
ва гапи Ӯро гӯш кунӣ, Ӯ туро ҳам тарк намекунад.
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ҲАМАГӢ: 

Вале ногоҳ дар ҳаёти Юсуф ҳама чиз тағйир ёфт. Ба назар чунин менамуд, ки ҳама чиз бар
зидди ӯ тоб хӯрд. Зани Фӯтифар дурӯғе бофта, Юсуфро дар рафтори хеле бад айбдор кард.
Вақте ки шавҳараш ба хона баргашт, ӯ ба Юсуф тӯҳмат кард. 

Бо вуҷуди он ки Юсуф тамоман беайб буд, Фӯтифар ӯро ба зиндон андохт.

● Калимаҳоро дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо мувофиқ навис. 

зани        зиндон        Фӯтифар         идоракунии

З __ __ __   Ф __ __ __ __ __ __   ба Юсуф тӯҳмат карда, ӯро айбдор намуд.  

Юсуф вазифаи и __ __ __ __ __ __ __ __ __    хонаи Фӯтифарро аз даст дод ва

ба з __ __ __ __ __  андохта шуд.

Юсуфи бечора! Ба назар чунин менамуд, ки ҳама чиз бар зидди ӯ буд. Наход ки
дигар ягон дӯсташ намонд? Оё Худо ӯро фаромӯш кард? Албатта не!

● Дар ин ҳикояи Китоби Муқаддас чандин бор суханони

Х __ __ __ __ __ __ __   бо   Ю __ __ __   буд  такрор мешаванд.

Ҳарфҳои партофташударо навис. Ба ояти тиллоӣ нигоҳ кун.

Юсуф дар зиндон ҳам, мисли пештара хуб рафтор мекард, ва дере нагузашта ӯро
идоракунандаи ҳамаи маҳбусон (зиндониён) таъйин карданд. Худо Юсуфро барои
ояндаи бузург тайёр мекард!
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ҲИКОЯИ 4-УМ: Ҳокими нав
Ояти тиллоӣ:
1 Кӯринтиён

10: 13
Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ҳастӣ 
41: 14-49-ро хон

Фиръавн, подшоҳи Миср, сахт ба ташвиш афтод! Ӯ ду
хоби хеле аҷоиб дид.

Ӯ дар хоби аввалаш дид, ки ҳафт модагови хароб ҳафт
модагови фарбеҳро хӯрданд, лекин намудашон мисли
пештара хароб буд! Дар хоби дуюмаш ҳафт хӯшаи
борик ҳафт хӯшаи пурборро фурӯ бурданд, лекин
мисли пештара борик монданд!

Ана ҳамин хел хобҳои аҷоиб! Маънои ин хобҳо чӣ
бошад? Ҳеҷ кас ба фиръавн маънои хобҳояшро
фаҳмонда натавонист, бинобар ин ӯ хеле ғамгин буд.

● Дар ҷумлаҳо ҳарфҳои калимаро ҷо ба ҷо гузор.

Подшоҳи Миср  ИФАРЪНВ __ __ __ __ __ __ __  номида мешуд.

Подшоҳ дар хобаш ҳамагӣ  ОЧДРҲА __ __ __ __ __ __  модаговро дид.

Дар хоби дуюмаш хӯшаҳои ОБИРК __ __ __ __ __  хӯшаҳои

РПУОБР __ __ __ __ __ __ ро фурӯ бурданд.

Ногоҳ соқии подшоҳ Юсуфро, ки то ҳол дар зиндон буд, ба хотир овард. Соқӣ ҳам як
вақт дар зиндон буд ва дар он ҷо бо Юсуф шинос шуда буд. Ӯ боварӣ дошт, ки Юсуф
маънои хобҳои подшоҳро гуфта метавонад, бинобар ин дар бораи ӯ ба подшоҳ гуфт.
Фиръавн дарҳол фармон дод, ки Юсуфро ба наздаш биёранд.

Фиръавн ба Юсуф гуфт: “Ман шунидам, ки ту маънои хобҳоро гуфта метавонӣ”. 

“Ман худам ин корро карда наметавонам, - гуфт Юсуф, - лекин
Худо маънои онҳоро ба ту мекушояд”.

Подшоҳ ба ӯ хобҳояшро нақл кард. Юсуф ба подшоҳ фаҳмонд,
ки ҳафт соли оянда дар сарзамини Миср ҳосили хуб мешавад;
баъд аз ин ҳафт соли хушксолӣ сар мешаванд.

Ӯ гуфт, ки дар ин ҳафт соли серҳосил ғалларо захира кардан
лозим аст, то ин ки баъд дар ҳафт соли хушксолӣ одамон бо
хӯрок таъмин бошанд.

/8

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:

ҲАМАГӢ:

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навишта, КРОССВОРДРО пур кун.

1. Танҳо  __ __ __ __  ба Юсуф мадад дод, ки ба фиръавн маънои

хобҳояшро кушояд. 

2. Аввал __ __ __ __ __  хуб мешавад. 

3. __ __ __ __  Юсуфро ба ёдаш овард. 

4. Баъд аз ҳафт соли серҳосил  ҳафт 

соли __ __ __ __ __ __ __ __  мешавад. 

5. Ҳафт модагов ҳафт __ __ __ ро 

ифода мекарданд. 

Маънои хобҳоро фаҳмондани Юсуф ва маслиҳатҳои ӯ ба подшоҳ хеле маъқул шуд.
Ӯ ба Юсуф супориш дод, ки дар солҳои серҳосилӣ ғаллаи зиёдатиро захира кунад,
то ин ки дар солҳои хушксолӣ одамон бо хӯрок таъмин бошанд.

Фиръавн ба Юсуф тӯҳфаҳои қиматбаҳо дод: ба гарданаш занҷираи тиллоӣ ва
либоси қиматбаҳо. Ӯ инчунин фармон дод, ки Юсуфро ба аробаи дуюми ӯ савор
кунанд. 

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис ва мефаҳмӣ, 
ки подшоҳ ба Юсуф боз чӣ тӯҳфа кард:

Чӣ гуна дигаргуншавии аҷоиби зиндагӣ! Акнун Юсуф баъд аз фиръавн дуюм
одами бузург дар Миср шуд, ва ҳама ӯро хеле иззату ҳурмат мекарданд.  Худо
нақшаи Худро дар ҳаёти Юсуф ба амал меовард. Юсуф бо вуҷуди душвориҳои
бисёри аз сар гузаронидааш медонист, ки:

● (Ин суханони Китоби Муқаддасро аз 1 Кӯринтиён 10: 13 ранг кун).

Худо амин (вафодор) аст.
Худо мехоҳад, ки мо ҳам мисли Юсуф дар ҳама ҳолатҳо ба Ӯ боварӣ дошта бошем,
ҳатто вақте ба назар чунин менамояд, ки ҳама чиз бар зидди мо аст.

И
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ДАРСИ 1-УМ: Ҳаёти Юсуф
Хоббинандаи ҷавон Ояти тиллоӣ:

Ғалотиён 5:26
Ҳастӣ 

37:1-11-ро хон

Тасаввур кун, ки дар пешат
шиносномаи Юсуф мебошад.

● Матни Китоби Муқаддасро
барои ин дарс истифода
бурда, ин шиносномаро
пур кун.

Бародарони Юсуф ӯро дӯст
намедоштанд.

● Ҳастӣ 37:2-ро хонда, дар рӯ ба рӯи ҷавоби дуруст аломати (V)
гузор, то фаҳмо шавад, ки барои чӣ Юсуфро бародаронаш дӯст
намедоштанд.

Падари онҳо Юсуфро аз дигар писаронаш зиёдтар дӯст медошт.

Юсуф рафтори бади бародаронашро ба падараш хабар медод. 

Юсуф бо бародаронаш гап намезад.

Исроил (номи пештарааш - Яъқуб) Юсуфро аз дигар писаронаш
зиёдтар дӯст медошт. Бародаронаш аз ин хашмгин мешуданд. 

● Дар болои он тӯҳфае ки падараш ба ӯ кард, “Юсуф” навис.

● Дар зери ду калимае хат каш, ки муносибати бародаронро ба Юсуф 
нишон медиҳанд. 

хушмуоилагӣ     бадбинӣ     меҳрубонӣ     муҳаббат     бахилӣ

/5

/1

/1

/2

Ном:   __ __ __ __ 

Адрес: Замини 

__ __ __ __ __ __

Синну сол: ____-сола

Номи падар:  _ _ _ _ _

Касбу кор:   ч __ __ о__ 

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 3

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б6



Дар он замон аҳли оилаи Исроил на дар хонаҳо, балки дар хаймаҳо зиндагӣ мекарданд, ки аз
пашми буз тайёр карда мешуданд. Онҳо бузу гӯсфандони бисёр доштанд, бинобар ин ба онҳо
лозим меомад, ки аз як ҷо ба ҷои дигар кӯчанд, то ин ки барои чорвояшон чарогоҳҳои нави
сералаф ёбанд.

Ҳамаи мо хоб мебинем. Одатан хобҳо натиҷаи рӯйдодҳо ва таассуроте мебошанд, ки дар
давоми рӯз мешаванд. Дар он замонҳо Худо баъзан ба одамон ба воситаи хобҳо гап мезад. 

● Банди гандуми Юсуфро кашида, нишон деҳ, ки он аз дигар бандҳо чӣ фарқ дошт.

● Маънои ин хоб чӣ буд?

● Вақте ки бародарони ӯ дар бораи ин хоб фаҳмиданд, худашонро чӣ 
гуна ҳис мекарданд?

Дар ояти 8 гуфта шудааст, ки бародарони Юсуф аз ӯ нафрат доштанд. Кори бисёр бад шуд, ки
фикррониҳои онҳо дар бораи Юсуф ба нафрат ва бадхоҳӣ табдил ёфтанд. Барои гирифтани
пеши роҳи гуноҳҳое ки моро нобуд мекунанд, мо ба ёрии Худо мӯҳтоҷем.

● Дар гирди расми он чизҳое хат каш, ки Юсуф дар хоби дуюмаш дид.

● Маънои ин хоб чӣ буд? (Ояти 10)

● Падари Юсуф ӯро барои ин хобаш таъна кард. Ва инчунин ... 
(ояти 11-ро хонда, ҷумларо пурра кун):

● Ҳарфҳои ибораро аз ояти 19 ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки бародарон 
Юсуфро чӣ номиданд.

О И С Б И Ҳ  Ҳ О О Х Б ___ ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___

Баъд аз бисёр сол ин хобҳо дар амал рӯй доданд! Юсуф ҳокими бузург шуд, ва ҳатто
бародаронаш ба ӯ саҷда карданд! Худо аз худи аввал барои ҳаёти ӯ нақша дошт. Худо барои
ҳар яки мо ҳам нақшаи махсус дорад! Оё ту он чиро, ки Ӯ ба ту ба воситаи Китоби Муқаддас
мегӯяд, гӯш кардан мехоҳӣ? Оё ту мехоҳӣ ба Худо бовар карда, ҳама баракатҳои Ӯро барои
ҳаётат соҳиб шавӣ? Қадами аввал - ба Худованд Исо ҳамчун ба Наҷотдиҳандаи худ бовар
кардан аст.

“... падараш инро ________  ________________  нигоҳ дошт”.

ҲАМАГӢ:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ДАРСИ 2-ЮМ: Ҳаёти Юсуф
Юсуфро бад дидани бародаронаш Ояти тиллоӣ:

Румиён 6:12
Ҳастӣ 

37: 12-36-ро хон 

Баъд аз якчанд вақт Яъқуб писараш Юсуфро барои хабар гирифтани бародаронаш
фиристод. Онҳо барои ёфтани чарогоҳҳои нав барои гӯсфандонашон аз хона ба масофаи
бисёр километр дур рафта буданд. Юсуф барои хабаргирии онҳо рафта, ниҳоят онҳоро ёфт.

● Вақте ки бародарон Юсуфи омадаистодаро аз дурӣ диданд, чӣ гуфтанд?

Ин хеле даҳшатнок буд! Аҳамият деҳ: ҳиссиёти бади онҳо нисбат ба Юсуф афзоиш меёфт.

Гуноҳ одатан аз чизи хурд сар мешавад. Агар мо даррав аз Худо бахшиш напурсем ва
аз гуноҳ рӯй нагардонем, гуноҳ афзоиш ёфта, тамоми ҳаётамонро фаро мегирад!

● Ояти тиллоиро навис.

Вақте ки Юсуф назди бародаронаш омад, ду бародараш кӯшиш карданд, ки ӯро аз марг
халос кунанд.

● Номҳои ин бародаронро навис:

Кӣ гуфт, ки: “Хун нарезед; ӯро ба ин чоҳе ки дар биёбон аст, биафканед”? 
(Оятҳои 21 ва 22)    ________________

(Ӯ мехост баъдтар Юсуфро аз дасти онҳо раҳо кунад)

Кӣ гуфт, ки: “Биёед, ӯро ба исмоилиён бифурӯшем”? (Ояти 26 ва 27) ________________
(Бародаронаш гапи ӯро гӯш карданд)

/2

/2

/2

ояти 19

Акнун биёед, ӯро 

б __ __ __ __ __ __ .

ояти 20

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3



ҲАМАГӢ: 

● КРОССВОРДРО пур кун, то фаҳмӣ, ки баъд чӣ шуд:

1. Кӣ қаҳрамони асосии ин ҳикоя буд?

2. Дар чоҳ чӣ набуд?

3. Номи падари Юсуф чӣ буд?

4. Баъзе бародарон намехостанд, ки Юсуф к _ _ _ _  шавад.

5. Савдогароне ки Юсуфро хариданд, борҳояшонро
ба кадом ҳайвонҳо бор карда мебурданд?

6. Юсуфро ба кадом мамлакат бурданд?

Вақте ки бародари калонӣ Реубен дар наздашон
набуд, ва шояд барои дидани гӯсфандон рафт,
Юсуфро ба савдогарон фурӯхтанд.

● Нархномаеро, ки бо он нарх Юсуфро
фурӯхтанд, қайд кун.

● Дар поён панҷ воқеа номбар шудаанд, ки баъд аз фурӯхта шудани Юсуф рӯй
доданд. Онҳоро мувофиқи тартиби дуруст рақамгузорӣ кун. 

Яъқуб рӯзҳои бисёр барои писараш мотам гирифта, гиря мекард.

Бародарон ба падарашон либоси хунолуди Юсуфро нишон дода,
ӯро фиреб карданд. 

Вақте Реубен баргашта дид, ки Юсуф нест, чунон ғамгин шуд,
ки ҷомаи худро чок зад. 

Яъқуб бовар кард, ки Юсуф мурдааст.

Бародарон либоси Юсуфро ба хуни буз олуда карданд.

● Боз як бори дигар порчаи матни Китоби Муқаддасро барои ин дарс хон ва бо
СУХАНОНИ ХУД навис, ки савдогарон бо Юсуф чӣ кор карданд.

Гуноҳи бародарон ба падарашон ғами бисёр овард. 

Бадбинӣ ва бахилӣ ҳамеша ба мо, ба дигар одамон ва ба Худо ғам меоваранд. 

Баъдтар бародарон барои ин рафторашон пушаймон шуданд.  

Вақте ки ту ягон рафтори бад кардӣ, айбатро ҳис мекунӣ?  
Бисёр муҳим аст, ки мо ба гуноҳамон дар пеши Худо иқрор шавем ва ба Худованд
Исо умед бандем, чунки Ӯ дар салиб мурд, то ки бахшида шудани гуноҳҳои мо
имконпазир шавад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ДАРСИ 3-ЮМ: Ҳаёти Юсуф
Маҳбуси (зиндонии) бовафо

Ояти тиллоӣ:

Ҳастӣ 39: 21
Ҳастӣ 39: 1-6, 
19-23-ро хон

Бародарони Юсуф фикр мекарданд, ки аз ӯ пурра халос шуданд. Шояд, онҳо ӯро фаромӯш
карданд, лекин Худо ӯро фаромӯш накард!

● Калимаҳои партофташударо аз матни Китоби Муқаддас навис, ва мефаҳмӣ,
ки баъд бо Юсуф чӣ рӯй дод.

Исмоилиён Юсуфро ба  Ф___________   фурӯхтанд, ки ӯ дарбории  ф__________  буд.

Юсуф ғуломи ӯ шуд ва дар хонаи вай зиндагӣ мекард. Юсуф дур аз падару

б______________  бошад ҳам, лекин танҳо набуд.

● Ҳарфи партофташудаи калимаҳоро навис. Ҳар калимаи бо ҳарфи партофта-
шуда мавқеи нави Юсуфро ифода мекунад. Ин калимаҳоро дар харита дар
чоркунҷаи мувофиқ навис.

Ӯ писари  __ахсус буд.   
(Ҳастӣ 37:1-11)

Ӯро чун  __улом фурӯхтанд.   
(Ҳастӣ 37:12-36)

Ӯ  __оҳбар шуд.   
(Ҳастӣ 39:4-6)

● Номи маҳалҳои харитаро пурра кун.  (Ҳас. 37:1-28) К __ __ __ __ __ ва М __ __ __ .

Яъқуб, падари Юсуф, ба писараш дӯст доштани Худоро ёд дод. Ва акнун, вақте ки Юсуф
дар мамлакати дигар буд, ӯ ҳамеша ба Худо бовар мекард ва ба Ӯ итоат менамуд. Ҳар як
масеҳӣ бояд инро ёд гирад.

● Оё Юсуф танҳо буд? Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор ва ҷавобро фаҳм.

Худо хонаводаи Фӯтифарро баракат медод, чунки Юсуф ҳамроҳи онҳо зиндагӣ мекард. 

● Калимаи партофташударо навис. Ин калима нишон медиҳад, ки Худо ба хонаи 
Фӯтифар чӣ кард. (Ҳастӣ 39: 5):

Худо хонаи Фӯтифарро барои хотири Юсуф  б__ __ __ __ __ __ дод.

У  Х  Д  В  О  Н  А  Д        О  Б        Ӯ       У  Д  Б
__ __ __ __ __ __ __ __     __ __       __      __ __ __ /3

/1

/3

Роҳи мушкили Юсуф
ва мавқеи нави ӯ 

Дӯтон

Шакем

М _ _ _

К _ _ _ _ _

/3

/2
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ҲАМАГӢ: 

Зиндагии Юсуф дар хонаи Фӯтифар хуб буд, лекин боре зани соҳибаш ба Юсуф тӯҳмат
кард. Фӯтифар фармон дод, ки Юсуфро ҳабс карда, ба зиндон андозанд. Аммо Худо бо
Юсуф буд ва нақшаи Худро дар ҳаёти ӯ ба амал меовард!

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он суханоне ХАТ КАШ, ки мегӯянд, ки
ҳамроҳи Юсуф Кӣ буд.

Юсуф ҳатто дар зиндон  кӯшиш мекард, ки ҳама чиро хуб иҷро кунад. Ӯ дар он ҷо барои
худ афсӯс хӯрда намешишт. Ӯ медонист, ки танҳо нест, ва Худо бо ӯ мебошад, бинобар ин
ҳама чиро ҳамчун барои Ӯ мекард. Масеҳиён бояд дар ҳама ҳолатҳо мувофиқи хости Худо
зиндагӣ кунанд.

Юсуф хизматгори бовафо буд. Ӯ бомасъулият ва боваринок буд - аввал дар хонаи Фӯтифар,
ва баъд дар зиндон.

Дар бораи зиндагии Юсуф дар хонаи Фӯтифар ва дар зиндон андеша кун.

● Рақами оятҳоро навис.
ЗИНДОН - Оятҳои 19-23

Юсуф дар ҳама гуна ҳолатҳо ба Худо бовар мекард ва ба Ӯ итоат менамуд. 
Оё ту ҳам мисли Юсуф кӯшиш мекунӣ, ки дар ҳама ҳолатҳо ба Худо
писанд биёӣ?

/5

/3

ХОНАИ ФӮТИФАР    -    Оятҳои 1-6

Ояти 2.  Худованд бо Юсуф буд.
Ояти 2.  Худованд ба ӯ комёбӣ (барор) медод.
Ояти 4.  Фӯтифар аз Юсуф розӣ ва хурсанд буд.
Ояти 5.  Фӯтифар Юсуфро бар хонаи худ мудир таъйин кард.
Ояти 6.  Фӯтифар барои хоҷагии худ тамоман ташвиш 

намекашид. 

Шояд аҷоиб намояд, лекин Юсуф дар зиндон ҳам
комёб шуда буд.

Ояти __  Худованд бо Юсуф буд.
Ояти __  Худованд ба Юсуф хайрхоҳ буд.
Ояти __  Сардори зиндон нисбат ба Юсуф муносибати хуб дошт. 
Ояти __  Юсуф роҳбари ҳамаи маҳбусон таъйин шуд. 
Ояти __  Сардори зиндон ҳама корро ба Юсуф супорида,

тамоман ташвиш намекашид.



ФАМИИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ДАРСИ 4-УМ: Ҳаёти Юсуф
Ҳокими нав Ояти тиллоӣ:

Ишаъё 26:4
Ҳастӣ 

41:14-49-ро хон 

Вақте ки Юсуф дар зиндон буд, ҳамроҳи ӯ дар зиндон инчунин ду хизматгори подшоҳ
буданд. Онҳо хоб диданд ва Худо ба Юсуф мадад кард, ки маънои хоби онҳоро кушояд, ва
хобҳои онҳо иҷро шуданд. Юсуф аз соқӣ илтимос кард, ки дар бораи ӯ бо подшоҳ гап
занад, то ки ӯро аз зиндон озод кунанд. Аммо соқӣ ваъдаашро фаромӯш кард ва барои ба
Юсуф ёрӣ додан ҳеҷ чиз накард. Аз байн ду сол гузашт! 

Худо тамоми ин вақт бо Юсуф буд. Юсуф ба Худо боварӣ доштан ва умед бастанро
бештар ёд гирифт. Боварии ӯ ба Худо устувор шуда буд, ва ӯ дар зиндон идоракунандаи
хуб ва бохирад шуд. Акнун биё дар бораи ду хоби фиръавн - подшоҳи Миср мехонем, ки
вайро сахт ба ташвиш оварданд. Аз хирадмандони дарбори подшоҳ ҳеҷ кас маънои ин
хобҳоро фаҳмонда натавонист, бинобар ин барои ин Юсуфро аз зиндон даъват карданд. 

● Кӣ ба Юсуф барои кушодани маънои хобҳо мадад кард?

● Муаммои “Хоб”-ро ҳал кун.

Ҳар ду хоб як чиро ифода мекарданд!

● Ояти 32-ро навис ва дар гирди номи он Кас ХАТ КАШ, ки ҳамаи ин 
воқеаҳоро идора мекард.

Юсуф ба фиръавн нақшаи хуберо пешниҳод кард.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Фиръавн қарор кард, ки ҳама корро худаш ҳал мекунад.  

Ғаллаи дар солҳои фаровонӣ ҷамъшуда бояд 
барои солҳои хушксолӣ нигоҳ дошта мешуд. 

Фиръавн ба Юсуф бовар накард.

Фиръавн гуфт, ки Юсуф бохирад нест.

/3

/1

/4

/2

7 модагови
фарбеҳ 

ва 7 хӯшаи пурбор 

= 7 соли ......................
(ояти 29)

7 модагови
хароб 

ва 7 хӯшаи борик

= 7 соли .......................
(ояти 30)
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:

● Фиръавн барои нишон додани боэътибор будани Юсуф ба ӯ чор
тӯҳфа кард. Ин чӣ гуна тӯҳфаҳо буданд? (Оятҳои  42 ва 43)

Инак, Худо дар як рӯз мартабаи Юсуфро дигаргун кард. Худо Юсуфро аз
зиндон ба қасри фиръавн гузаронда, дар нақшаи бузурги Худ ба ӯ кори
муҳимро супорид.

● Юсуф дар ин вақт чандсола буд? Ҷавобҳои нодурустро хат зан (о. 46).

20-сола 30-сола 50-сола 60-сола 70-сола

Юсуф ба Худо вафодор буд. Худо дар ҳама ҳолатҳои ҳаёти Юсуф барои ӯ
ғамхорӣ мекард. Худо ӯро фаромӯш накарда буд ва тарк накард. Мо ҳам
метавонем ба Худо бовар карда, ба Ӯ умед бандем, чунки Ӯ бовафо аст. Дар
ҳама ҳолатҳои ҳаётат ба Худо бовар кун ва ба Ӯ умед банд.

● Дар ин супориши охирин ҳама воқеаҳое ки бо Юсуф рӯй дода
буданд, ҷамъбаст шудаанд. Дар пеши расмҳо рақамҳои аз 1 то 5-ро
гузошта, тартиби онҳоро дуруст кун. Аз тарафи рости суратҳо бо
СУХАНОНИ ХУД навис, ки дар он ҳолат чӣ рӯй дода буд.

Чоҳ

Хонаи Фӯтифар

Хонаи Юсуф

Қасри фиръавн

Зиндон

4.3.

2.1.
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Хониши иловагӣ: • Забур, таронаи 26 • Матто 19:5-6 • Румиён, боби 7

Дар ин силсилаи дарсҳо мо дар бораи одаме ҳикоя мекунем, ки номаш Яъқуб
буд. Ӯ падари худ Исҳоқро ва бародари худ Эсовро фиреб карда, ба ҷои Эсов
баракати падарро гирифт. Барои ин кораш бародари ӯ Эсов қарор кард, ки ӯро
мекушад. Лекин модарашон Ривқо ӯро ба назди тағояш фиристод. Тағои ӯ дар
Ҳоррон зиндагӣ мекард, ки дар Фаддони Арам воқеъ буд. Ҳамин тавр Яъқуб
метавонист дар бехатарӣ зиндагӣ кунад, ва шояд аз байни хешони модараш ба
худ зан гирад.

● Кроссвордро пур кун, ва мефаҳмӣ, ки баъд чӣ рӯй дод.

Аз боло ба поён
1.  Номи тағои Яъқуб чӣ буд? 
2.  Дар пеши чоҳ чанд рамаи гӯсфандон хобида буданд?
3.  Духтар тозон рафта, ............... худро огоҳ кард.
4.  Обро аз куҷо мекашиданд?

Аз чап ба рост
5.  Дар даруни чоҳ чӣ буд?
6.  Бар даҳони чоҳ чӣ буд?
7.  Чӯпонҳо аз куҷо буданд?
8.  Номи духтар чӣ буд.

Вохӯрии Яъқуб бо Роҳел ғайриодӣ буд. 
Ӯ метавонист дар назди ягон чоҳи дигар бошад, ё ин ки ягон соат барвақтар ё
дертар омада, бо ӯ вонахӯрад! Аммо маҳз ҳамин тавр рӯй дод!

● Барои чӣ? Ҷавоби дурустро қайд кун.   Ҳа Не

Ин нақшаи хуби Яъқуб буд.

Ин вохӯрӣ худ аз худ ба амал омад.

Ин роҳнамоии Худо буд.

Шояд Яъқуб инро намефаҳмид, лекин Худо ҳама чиро роҳбарӣ мекард.

ДАРСИ 1-УМ: Яъқуб ва аҳли оилаи ӯ
Дар Ҳоррон Ояти тиллоӣ:

Ғалотиён 6: 7
Ҳастӣ 29: 1-30-ро

хон
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б6



ҲАМАГӢ: 

Яъқубро дар хонаи тағояш Лобон хуб қабул карданд ва ба ӯ пешниҳод намуданд, ки дар
хонаашон истад. Падари Яъқуб ба ӯ гуфта буд, ки аз байни духтарони Лобон зан гирад.
Худо ба Яъқуб духтареро фиристод ва ӯ вайро хеле дӯст дошт, ва қарор кард, ки вайро ба
занӣ мегирад.

● Яъқуб барои занаш ба Лобон чанд сол хизмат карданӣ буд?

Ниҳоят вақти бо ҳам хонадор шудани Яъқуб бо Роҳел расид. 

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис. 

Лобон базми калон барпо кард.

Зани якуми Яъқуб Роҳел шуд.

Лобон гуфт, ки духтари хурдӣ бояд аввал ба шавҳар барояд.

Лобон Яъқубро фиреб дод ва ӯ Леёро ба занӣ гирифт.

Яъқуб барои ба занӣ гирифтани Роҳел боз 7 сол кор кард.

Яъқуб чандин солҳо пеш падараш Исҳоқро фиреб карда буд, акнун бошад, Яъқубро тағояш
Лобон фиреб кард. 

● Ояти тиллоиро дар поён навис. Дар ин оят хотиррасон мешавад, ки бадие ки
мо ба дигарон мекунем, ба худи мо бармегардад. Дар зери он қисми оят, ки ба
мо дар ин бора мегӯяд, ХАТ КАШ.

Барои Яъқуб вақти он расид, ки хонаи тағояшро тарк кунад. Ӯ ҳамроҳи Лобон 20 сол
зиндагӣ кард, ва акнун қарор кард, ки меравад.

● Худо ба ӯ гуфт, ки чӣ кор кунад? (Ҳастӣ 31: 3-ро хон)

Яъқуб он чиро, ки Худо ба ӯ фармуд, бо занҳояш муҳокима кард.

● Ҳастӣ 31:16-ро хон (қисми дуюми оятро) ва ҷавоберо, ки онҳо ба Яъқуб доданд, 
навис.

Ба назар чунин менамояд, ки дар ҳаёти Яъқуб ду қувва амал мекарданд. Якумаш, хости ӯ
буд, ки ба ҳаёташ бисёр мушкилӣ овард. Дуюмаш бошад, хости Худо буд, ки Худо аз рӯи
муҳаббати Худ дар ҳаёти Яъқуб ба амал меовард.  

Оё ту хости Худоро дар ҳаётат ба ҷо меоварӣ?

Дар он замонҳо мардҳо якчанд зан мегирифтанд. Аммо нақшаи Худо барои
оиладорӣ чунин нест. Худо муқаррар кард, ки як мард танҳо бо як зан оиладор

шавад. Матто 19: 5 ва 6.
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ФАМИЛИ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ДАРСИ 2-ЮМ: Яъқуб ва аҳли оилаи ӯ
Фануил Ояти тиллоӣ:

Забур 36: 5
Ҳастӣ 32: 1-32-

ро хон

Хониши иловагӣ: Ба он чи аҳамият деҳ, ки Мусо, Ишаъё ва Павлус аз сар
гузаронданд: •  Хуруҷ 3: 1-22 ва 4: 1-17  • Ишаъё 6: 1-13   • Аъмол 9: 1-19

Баъзе вақт дар ҳаёти мо мушкилиҳо пайдо мешаванд, ва мо намедонем, ки чӣ тавр онҳоро
бартараф намоем. Вақте ки Яъқуб Ҳорронро тарк карда, ба Канъон мерафт, дар ҳаёти  ӯ ҳам
чунин шуда буд. Ӯ медонист, ки бо бародараш Эсов вомехӯрад ва аз ин ташвиш мекашид. 

● Ҳастӣ 27: 41-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки барои чӣ Яъқуб ҳоло ҳам,
баъд аз 20 сол, аз вохӯрӣ бо Эсов метарсид.

Лекин Худо Яъқубро барои рафтан дилбардорӣ кард. Дар бораи ин дар боби 32 навишта
шудааст.

● Киҳо ба ӯ хотиррасон карданд, ки Худо бо ӯст?  

● Калимаҳои партофташударо навис, ва мефаҳмӣ, ки баъд чӣ шуд.

Яъқуб ба назди Эсов ғуломонашро фиристод, то ба ӯ гӯянд, ки: “............ ту Яъқуб мегӯяд, ки  ӯ
бо Лобон зиндагӣ мекард, ва ҳоло соҳиби ....................... ва  ..................  мебошад”. Қосидон
баргашта, гуфтанд, ки Эсов ҳамроҳи ................ одам ба пешвози мо омада истодааст. Яъқуб ин
хабарро шунида, тарсид. Дар оятҳои 7-12 гуфта мешавад, ки баъд Яъқуб чӣ кор кард:

● 1. Ӯ як НАҚША тартиб дод. Фаҳмон, ки ин чӣ гуна нақша буд.

2. Ӯ ДУО МЕКАРД ва дар дуояш ба Худо ду ваъдаи Ӯро хотиррасон
кард, ки Худо чандин солҳо пеш дода буд. Ин ваъдаҳоро навис.

● Ҳастӣ 32:11-ро навис ва дар зери хоҳиши махсуси Яъқуб аз Худо ХАТ КАШ.
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ҲАМАГӢ: 

Амалҳои Яъқуб аз ҷиҳати пайдарҳамӣ омехта шуданд. Ҳангоми пайдо шудани мушкилӣ мо
бояд аввал дуо кунем, баъд нақша кашем ва амал намоем! 

● Оятҳои 22-32-ро аз назар гузарон ва дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҲА ё НЕ навис:

Яъқуб шабро ҳамроҳи оилааш гузаронд.

Касе бо Яъқуб тамоми шаб гӯштин гирифт.

Яъқуб аз Худо хоҳиш кард, ки ӯро баракат диҳад.

Яъқуб он ҷоро Байт-Ил номид.

Ин ҳодиса барои Яъқуб аҷоиб бошад ҳам, хеле аҳамиятнок буд. Ӯ боварии пурра дошт, ки
бо Худо вохӯрд! Ин вохӯрии ӯ аз вохӯрӣ бо Эсов хеле муҳимтар буд!

● Яъқуб медонист, ки бо Худо вохӯрдааст. Аз матни Китоби Муқаддас он
ҷумлаеро навис, ки дар ин бора мегӯяд.

Яъқуб чандин бор бо роҳи Худо нарафт. Ва акнун вақте расид, ки ӯ бо Худо рӯ ба рӯ шуд. 

● Натиҷаи ин вохӯрӣ чӣ шуд? Калимаҳои партофташударо навис:

Худо Яъқубро  ....................  дод (ояти 29).

Худо ба ӯ номи нав дод -  .......................  (ояти 28).

Вақте ки мо бо мушкилиҳо рӯ ба рӯ мешавем, ба вохӯрӣ бо Худо хеле эҳтиёҷ дорем. Дар
чунин ҳолатҳо дар танҳоӣ Китоби Муқаддасро хондан ва дуо кардан бароямон хеле хуб аст.

Бисёр муҳим аст, ки мо ҳаётамонро тафтиш кунем, то он чиро ки ба Худо писанд нест,
ислоҳ намоем. Мо метавонем инчунин ба Худо дар бораи ғамҳоямон гап занем, ва аз Ӯ
бахшиш ва дилбардорӣ пайдо кунем. Худо моро дӯст медорад ва мехоҳад моро баракат
диҳад, чунон ки Ӯ як замон Яъқубро баракат дода буд.

Оё ту бо Худо ҳамин гуна вохӯриҳо доштӣ?
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ДАРСИ 3-ЮМ: Яъқуб ва аҳли оилаи ӯ
Байт-Ил Ояти тиллоӣ:

Ибриён 13: 5
Ҳастӣ 35: 1-15-

ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Забур, таронаи 90  • Румиён 8: 1-39  • Юҳанно 14: 23

Ва Яъқуб бо бародараш Эсов вохӯрд. Ӯ аз ин вохӯрӣ метарсид, лекин он оромона гузашт.
Худо бо Яъқуб буд ва ба ӯ ёрӣ медод. Яъқуб ба бародараш Эсов ваъда кард, ки назди вай
ба Сеир меояд, лекин ваъдаашро иҷро накард. Ӯ дар наздикии Шакем сокин шуд ва қитъаи
заминеро харид. (Ҳастӣ 33: 16-20-ро хон) Баъд аз якчанд вақт Худо боз ба Яъқуб гап зад.

● Худо ба Яъқуб чӣ гуфт? (Ояти 1-ро хон)

Яъқуб медонист, ки бояд барои ба Худо қурбонӣ овардан равад, лекин аҳли хонаводаи ӯ ба
ин тайёр нестанд.

● Яъқуб мехост, ки аҳли хонаводаи ӯ ба ин тайёр шаванд.
Он СЕ чизро, ки ӯ ба онҳо фармуд, навис.

Яъқуб (бо сабаби бутҳое ки дар хонаводааш вуҷуд доштанд) аз Худо дур шуда буд, лекин
мефаҳмид, ки Худо ӯро тарк накардааст.

● Ояти 3-ро хон ва навис, ки Худо барои Яъқуб чӣ карда буд.

Баъзан чунин мешавад, ки масеҳиён ба Худо пурра вафодор нестанд, лекин Худо ҳеҷ гоҳ
онҳоро тарк намекунад. Инро ҳар як масеҳии ҳақиқӣ аз рӯи виҷдон тасдиқ карда
метавонад. 

● 2 Тимотиюс 2:12,13-ро хон ва он он ҷоеро, ки дар бораи вафодории Худо мегӯяд, 
навис. Ин яке аз ваъдаҳои бузурги Худо аст.

1.

2.

3.
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ҲАМАГӢ: 

● Кроссвордро ҳал кун. (Оятҳои 5 -11-ро хон)

1. Худо бар Яъқуб ............... гардид. (Ояти 9)

2. Яъқуб дар он ҷо ..................... бино кард. (Ояти 7)

3. Худо гуфт, ки Ӯ Худои ................ аст.

4. Худо бар Яъқуб зоҳир шуда, ӯро ................... дод.

5. Номи нави Яъқуб .................. буд.

Маънои калимаи “Байт-ил” - “хонаи Худо” мебошад. Дар ин ҷо Яъқуб боз бо Худо вохӯрд.
Ӯ ба ин вохӯрӣ хеле эҳтиёҷ дошт. Яъқуб бо аҳли оилааш ба ҷои дигар мекӯчид, ва ӯро дар
пеш боз як мушкилӣ интизор буд.

● Оятҳои 17-19-ро хонда, фаҳмон, ки ин чӣ гуна мушкилӣ буд?

Фарзандони Худо ҳам дар ҳаёташон бо мушкилиҳо дучор мешаванд, аммо Худо онҳоро
танҳо намегузорад. Ӯ фарзандонашро дар мушкилиҳояшон дастгирӣ мекунад ва барои аз
ин мушкилиҳо гузаштан мадад мерасонад.

Ҷое ки Яъқуб барои вохӯрдан бо Худо мерафт, барои ӯ аҳамияти калон дошт.

● Дар поён навис, ки Яъқуб баъд аз он ки Худо бо ӯ гап зад, чӣ кор кард? (Ояти 13-15)

● Худо ваъда додааст, ки ҳоло ҳам бо онҳое мешавад, ки Ӯро дӯст медоранд ва ба
гапи Ӯ гӯш мекунанд. Аз хониши иловагӣ Инҷили Юҳанно 14:23-ро навис. 

Фануил ва Байт-Ил ҷойҳое буданд, ки Яъқуб ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекард. Дар ин ҷойҳо ӯ бо
Худо вохӯрд, ва Худо ӯро баракат дод. Худо туро ҳам баракат додан мехоҳад! Сухани Ӯ -
Китоби Муқаддасро омӯз ва бо Ӯ дар дуо вохӯрӣ намо.

1.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б6

ДАРСИ 4-УМ: Яъқуб ва аҳли оилаи ӯ
Канъон Ояти тиллоӣ:

Эфсӯсиён 
4: 31-32

Ҳастӣ 37:1-36-
ро хон

Хониши иловагӣ: •  Забур, таронаи 55  • Матто 5: 43-48  • Эфсӯсиён 4: 22-32 

Вақте ки Юсуф таваллуд шуд, падараш Яъқуб аллакай даҳ писар ва як духтар дошт. Юсуф
писари калонии Роҳел буд. Дар оилаи онҳо ҳасад (бахилӣ) ҳукмрон буд, ва дар
муносибатҳояшон дигар душвориҳо низ вуҷуд доштанд. Юсуф мусибати калонро аз сар
гузаронд: модараш ҳангоми таваллуд шудани додараш Бинёмин вафот кард. Ин нохушӣ дар
дили ӯ дарду алам ба вуҷуд овард, аммо ӯ ба Худо бовар мекард, ба Худое ки ба ӯ барои аз ин
мушкилӣ гузаштан мадад намуд. Мо намедонем, ки дар кадом синну соли Юсуф дар дили ӯ
боварӣ ба Худо пайдо шуда буд.

● Матни Китоби Муқаддас ба мо дар бораи Юсуф маълумот медиҳад. Дар ин
порчаи матн гуфта мешавад, ки ӯ чандсола буд? 

● Ояти 2-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки барои чӣ бародаронаш ба ӯ ғазаб
доштанд.

Яъқуб Юсуфро аз дигар писаронаш зиёдтар дӯст медошт, чунки ӯ писари пиронсолагияш буд.
Ӯ муҳаббати худро нисбати Юсуф ба таври махсус ифода кард. Ин кори ӯ бохирадона набуд,
чунки дар дили бародарони Юсуф бахилӣ ва ғазабро ба вуҷуд овард.

● Яъқуб ба Юсуф чӣ тӯҳфа кард ва барои чӣ?

Даҳ бародари ӯ мисли коргарони одие ки дар кӯча кор мекарданд, либоси одӣ мепӯшиданд.
Либоси нави Юсуф мисли либоси одамони бой ё обрӯманде буд, ки меҳнати вазнин
намекарданд. Яъқуб Юсуфро бар бародаронаш болобардор кард. Баъд аз хобҳои дидаи Юсуф
бадбинии бародаронаш нисбати ӯ зиёдтар шуд.

● Ин чӣ гуна хобҳо буданд? Ту метавонӣ онҳоро бо суханони худ ё бо расм тасвир намоӣ.

● Бародарони Юсуф дар бораи хоби якуми ӯ чӣ гуфтанд?

● Юъқуб дар бораи хоби дуюми ӯ чӣ гуфт?

/4

/2

/1

/1

/1

/1

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



● Ба саволҳо ҷавоб деҳ ва ҷавобҳоро дар кроссворд навис. Ҳал
кардани ин кроссвордро аз калимаи кӯтоҳтарин ё дарозтарин сар
кардан лозим аст. Рақамҳои дохили қавс, ки дар охири саволҳо
мебошанд, нишон медиҳанд, ки калима аз чанд ҳарф иборат аст.

Яқуб Юсуфро барои хабаргирии бародаронаш ба куҷо фиристод? (5) .....................

Юсуф бародаронашро дар кадом шаҳр ёфт?

(5) .......................

Кадоме аз бародарон кушта шудани Юсуфро

намехост? (6) ..........................

Кадоме аз бародарон пешниҳод кард, ки Юсуфро

ба исмоилиён фурӯшанд? (5) ...................

Исмоилиён аз куҷо омада истода буданд?

(6) .........................

Онҳо ба куҷо равон буданд? (4) .................. 

Бародарон Юсуфро бо нархи бист тангаи (4) .................... фурӯхтанд. 

Бародарон (6) .......................ро кушта, ба хуни он либоси Юсуфро олуда карданд. 

Бахилӣ дар дили бародарони Юсуф ба рашку алам табдил ёфт, ва баъд ба гуноҳи
даҳшатнок оварда расонд. Дар натиҷаи чунин рашки идоранашаванда:

a)  Юсуф ғулом шуд.
б)  Яъқуб бадбахтии калонро аз сар гузаронд.
в)  Бародарони ӯ бисёр солҳо бо ҳисси айбу гуноҳ зиндагӣ карданд.

● Оятҳои тиллоиро хонда, дар поён навис.

Бисёр муҳим аст, ки мо гуноҳҳои диламонро решакан кунем. Инчунин бояд дар
хотир дошт, ки Исо барои бахшида шудани гуноҳҳои ту мурд ва зинда шуд. Оё
ту барои гуноҳҳоят аз Худо бахшиш пурсидаӣ?

/8
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Чуноне ки Юсуф маънои хобҳоро
гуфта буд, вақти гуруснагӣ сар
шуд. Оилаи ӯ, ки дар Канъон
зиндагӣ мекарданд, фаҳмиданд, ки
дар Миср ғалла бисёр аст.
Падарашон Яъқуб писаронашро
барои харидани ғалла ба Миср
фиристод, лекин писари хурдӣ,
Бинёминро дар хона нигоҳ дошт.
Бародарон ба Миср омада, ба
ҳокими он саҷда карданд. Онҳо
нафаҳмиданд, ки ин ҳоким Юсуф
аст. Аммо Юсуф онҳоро зуд шинохт. 

Юсуф бо онҳо сахт гап зад ва гуфт: “Шумо ҷосус ҳастед”.

Бародарон кӯшиш мекарданд ба ӯ фаҳмонанд, ки онҳо барои харидани
ғалла барои падарашон, додарашон ва оилаҳои худ омадаанд. Юсуф
вонамуд кард, ки ба онҳо бовар намекунад. Ӯ яке аз бародарон, Шимъӯнро
ба ҳабсхона андохт, то вақте ки онҳо бародари хурдияшонро биёранд. 

Дар гирди номи бародари хурдӣ хат каш.

Юсуф          Бинёмин          Шимъӯн

Нӯҳ бародари боқимонда ба хона баргаштанд. Юсуф ба ҳар кадоми онҳо
ғалла дод, лекин онҳо хурсанд набуданд, чунки Шимъӯн дар ҳабсхона буд.
Бародарон ба якдигар мегуфтанд: ин ҷазо ба мо барои он аст, ки мо бисёр сол
пеш бо Юсуф бераҳмона рафтор карда будем!

/10

�икояи1�ум: Бародарони Юсуф  

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки рафтори бадро оқибаташ ҳам бад мешавад. Ҳастӣ 
42:1-26-ро хон

Расмро ранг кун.

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б7



Аз байн якчанд вақт гузашт, ва ба бародарони Юсуф лозим омад, ки барои харидани
ғалла боз ба Миср раванд. Онҳо ҳамроҳашон Бинёминро гирифтанд. Падарашон
намехост, ки ӯ бо онҳо равад. Лекин агар Бинёмин ҳамроҳашон намерафт, Шимъӯнро
аз ҳабсхона озод намекарданд!

Ин дафъа Юсуф бо бародаронаш дӯстона муомила кард, аммо кӣ буданашро ба онҳо
накушод. 

Ӯ ҳатто бародаронашро ба хӯрок даъват кард ва ба Бинёмин бисёртар аҳамият медод. 

Калимаҳои партофташударо навис.

Бародарон барои ғалла боз ба М __ __ __ рафтанд.
Бародарон ҳамроҳи худ Б__ __ __ __ __ __ро гирифтанд.

Пеш аз он ки бародарон ба хона баргарданд,
Юсуф дар халтаи Бинёмин ҷоми махсуси худро
пинҳон кард. Бародарон аз шаҳр начандон дур
рафта буданд, ки хизматгорони Юсуф ба онҳо
расида, онҳоро дар дуздидани ҷом айбдор
карданд! Онҳо ҳама халтаҳои онҳоро тафтиш
карда, ҷомро дар халтаи Бинёмин ёфтанд!

Бародарон боз ба шаҳр баргаштанд. Онҳо хеле
ғамгин буданд. Акнун Бинёмин бояд кушта
мешуд, ё ғулом мегашт. Бародарон аз он
метарсиданд, ки падарашон, ки як вақтҳо
Юсуфро аз даст дода буд, агар акнун Бинёминро
ҳам аз даст диҳад, аз ғам мемурад. Онҳо боварӣ
доштанд, ки Худо онҳоро барои он ҷазо дода
истодааст, ки онҳо бисёр сол пеш бародарашон
Юсуфро ба ғуломӣ фурӯхта буданд. 

Дар Китоби Муқаддас гуфта шудааст:  

Зеро ки ҳар амалро  ХХудо ба доварӣ
хоҳад овард, ҳар амали ниҳониро низ...

Китоби Воиз 12:14. Ин суханонро ранг кун.

Мо бояд ин дарси муҳимро дар хотир нигоҳ дорем.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б7
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�икояи2�юм: Бинёмин ва хабарҳои бад

Ин ҳикоя дар бораи натиҷаҳои бади гуноҳ аст. Ҳастӣ, бобҳои
42-44-ро хон

Дар расми халтаи Бинёмин ҷоми
нуқрагиро каш.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Бародарон аз Юсуф илтимос мекарданд, ки Бинёминро ҷазо надиҳад. Онҳо
мегуфтанд, ки агар Бинёмин ба хона барнагардад, падарашон аз ғам мемурад. Юсуф
дид, ки бародаронаш тағйир ёфтаанд - акнун онҳо барои якдигар ва падарашон
ғамхорӣ мекарданд.

Юсуф худдорӣ карда натавонист. Ӯ ба ғайр аз бародаронаш, ба ҳамаи дигарон
фармуд, ки аз хона бароянд. Баъд ӯ гиря карда гуфт:

““Ман Юсуф ҳастам!”
Калимаҳоро ранг кун.

Бародарон ба ин бо душворӣ бовар
мекарданд! Юсуф ба онҳо он
бадиеро, ки ба ӯ бисёр сол пеш карда
буданд, бахшид. Ӯ гуфт, ки ӯро Худо
ба Миср овард.

Юсуф бародаронашро бо хӯрокворӣ
ва тӯҳфаҳо барои падараш ба хона
сар дод.
Вақте ки онҳо ба Канъон
баргаштанд, ба падарашон гуфтанд,
ки Юсуф зинда аст ва таклиф кард,
ки тамоми оила назди ӯ ба Миср
кӯчад. 

Ҳарфҳои партофташудаи

калимаҳоро навис.

Юсуф бародаронашро б __ __ ш __ д. 

Юсуф  т __ __ о __ и  оиларо ба  

М __ __ р  таклиф кард .

Оё ту медонӣ, ки Худо гуноҳҳои моро бахшида метавонад? 
Ӯ инро барои он карда метавонад, ки Худованд Исо дар салиб
барои гуноҳҳои мо мурд.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б7
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�икояи3�юм: Бахшида шудани бародарон ва хабарҳои хуш!

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр мо бояд якдигарро бахшем. Ҳастӣ 45: 1-28-
ро хон

Дар расм кӯдаконро каш ва баъд тамоми расмро ранг кун.
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Вақте бародарон ба падарашон гуфтанд, ки Юсуф зинда аст ва ҳокими
Миср мебошад, боварии падарашон намеомад! Аммо вақте ки ӯ аробаҳои
Юсуф фиристодаро дид, фаҳмид, ки ин рост аст.

Бори охир ӯ Юсуфро 22 сол пеш дида буд.

Ҷумлаҳоро пурра кун:

Юсуф назди падараш а __ __ __ __ҳо фиристод, то ки ӯро ба М__ __ __
оварад.

Ӯ падарашро  __ __  сол надида буд.

Дере нагузашта Яъқуб бо аҳли
оилааш ба Миср равона шуд.

Вақте ки онҳо ба вилояти Ҷӯшани
Миср расиданд, Юсуф барои пешвоз
гирифтани онҳо омад. Ӯ падарашро
оғӯш карда, бисёр гиря кард!

Фиръавн фаҳмид, ки оилаи Юсуф
омадааст. Ӯ бо хурсандӣ онҳоро
қабул кард, ва чӣ тавре ки Юсуф ба
бародаронаш ваъда карда буд, иҷозат
дод, ки онҳо дар Ҷӯшан зиндагӣ кунанд.

Чӣ гуна анҷоми хуб! Худо ҳама чизро ба таври беҳтарин анҷом дод. Юсуф
ҳама вақт ба Худо бовар мекард, бинобар ин дар ҳаёти ӯ нақшаи Худо ба
амал омад. Агар мо ҳам ба Худо бовар кунем ва Ӯро гӯш кунем, Ӯ барои
мо чизи аз ҳама беҳтарро мекунад.

�икояи4�ум: Якҷоя дар Миср

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Худо барои ҳар одам нақшаи махсус дорад. Ҳастӣ 46:1- 34-
ро хон

Расмро ранг кун.

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:
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ҲИКОЯИ 1-УМ: Бародарони Юсуф  
Ояти тиллоӣ:

Ғалотиён 6: 7 

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ҳастӣ 42: 1-26-
ро хон

Чӣ тавре ки Юсуф гуфта буд, ҳамон
тавр шуд. Баъд аз ҳафт соли ҳосили
хуб ҳафт соли гуруснагӣ сар шуд.
Хӯрок набуд, лекин азбаски Юсуф
дар анборҳо бисёр ғалла захира
карда буд, акнун ӯ метавонист
одамони гуруснаро бо нон таъмин
намояд.   

Аҳли оилаи Юсуф дар Канъон
зиндагӣ мекарданд ва дар он ҷо ҳам гуруснагӣ буд. Онҳо фаҳмиданд, ки дар
Миср ғалла бисёр аст. Падари онҳо писари хурдияш Бинёминро дар хона
нигоҳ дошта, дигар писаронашро барои харидани хӯрок фиристод.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

17 сол ҳосили хуб буд.

Дар Миср, дар анборҳои Юсуф, ғалла бисёр буд. 

Дар Канъон гуруснагӣ буд.  

Номи бародари хурдии Юсуф Бинёмин буд.  

Вақте ки бародарони Юсуф ба Миср омаданд, Юсуф дарҳол онҳоро шинохт,
лекин онҳо ӯро нашинохтанд. (Аз вақте ки онҳо ӯро фурӯхта буданд, зиёда
аз 20 сол гузашта буд.) Юсуф ба онҳо кӣ буданашро накушод. Ӯ намудашро
бадвоҳима карда, бо онҳо сахт гап мезад. Ӯ гуфт, ки “Шумо ҷосус ҳастед”.

“Не, ҷаноб, - ҷавоб доданд онҳо. - Мо танҳо хӯрок харидан мехоҳем”. Аммо
Юсуф онҳоро айбдор мекард.

/8
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ҲАМАГӢ: 

● Ҳарфҳои партофташударо навис.

Юсуф гуфт: “Шумо  ҷ __ __ __ __  ҳастед”.

Бародарон хеле зиқ шуданд. Онҳо ба ӯ мефаҳмонданд, ки оилаашон калон аст ва онҳо
12 бародаранд. Бародари хурдияшон бо падарашон дар хона мондааст. Онҳо боз
гуфтанд, ки як бародари дигар ҳам доштанд, лекин вай дигар “нест”.

● Кӣ аз бародарон дар хона монд?    Б __ __ __ __ __ __

● Онҳо дар бораи кӣ гуфтанд, ки вай дигар “нест”? Ю __ __ __

Юсуф худро ба бародаронаш ношинос нишон медод. Ӯ ба онҳо гуфт, ки онҳо бояд
ҷосус набуданашонро исбот кунанд. Яке аз онҳо бояд дар ҳабсхона монад, дигарон
бошанд ғалларо ба оилаҳои гуруснамондаашон баранд. Баъд онҳо бояд бо бародари
хурдияшон Бинёмин баргарданд. Танҳо он гоҳ бародарашон аз ҳабсхона озод карда
мешавад.

● Дар расми ҳабсхона бародари Юсуф Шимъӯнро каш.

Бародарон байни худ мегуфтанд:
"Ҳама ин чизҳо барои он бо мо
рӯй дода истодаанд, ки мо бо
Юсуф бад рафтор кардем. Акнун
Худо моро барои бадии ба ӯ
кардаамон ҷазо дода истодааст”. 

Барои мо хеле муҳим аст, то
фаҳмем, ки натиҷаҳои рафтори
бад ганда мешаванд. Бадии кардаи
одам дер ё зуд ба худи ӯ
бармегардад. Китоби Муқаддас рафтори одамро ба коштани гандум монанд
мекунад. Натиҷаи онҳоро бошад, бо дарави ҳосили он. Агар одам рафтори
бадро корад, бадиро “дарав” мекунад.  

● Ҳарфҳоро ранг кун.

Зеро ки он чи одамизод
мекорад, ҳамонро хоҳад

даравид
Ғалотиён 6:7

Шимъӯн дар Миср монд. Ӯро баста, ба ҳабсхона андохтанд. Юсуф ба одамони худ
фармон дод, ки халтаҳои бародаронашро бо ғалла пур кунанд. Ӯ инчунин фармон
дод, ки пулҳои барои ғалла додагии бародаронашро пинҳонӣ ба халтаҳои онҳо
гузоранд! Бародарон бе ягон гумон ба роҳи дур сӯи хона баромаданд.

/2
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ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Бинёмин ва хабарҳои бад  

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б7

Ояти тиллоӣ:

Эфсӯсиён 4:32
Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ҳастӣ, бобҳои
42- 44-ро хон

Вақте ки бародарон аз Миср ба хона
бармегаштанд, дар халтаҳояшон
нуқраеро ёфтанд, ки бо он ғалларо
харида буданд. Онҳо тарсиданд - вақте
ки онҳо боз ба Миср баргарданд, оё
онҳоро дар дуздӣ айбдор намекунанд?
Бародарашон Шимъӯн дар ҳабсхонаи
Миср буд, ва онҳо бояд барои ӯ ба он ҷо бармегаштанд. 

Дар хона онҳо ба падарашон Яъқуб (номи дигараш Исроил) гуфтанд, ки дафъаи
дигар Бинёмин ҳам бояд ҳамроҳашон равад. Падари пирашонро ин суханон ба
ташвиш андохтанд - агар бо ин писараш ҳам ягон бадӣ рӯй диҳад, ӯ ба ин тоб оварда
наметавонад.

● Дар поён номҳои писарони Яъқубро пурра кун.

1)  Ю __ __ ф     2)  Ш __ __ __ __ н     3)  Б __ __ ё __ __ н

Вақте ки дар хонаи онҳо ғалла тамом шуд, Яъқуб розӣ шуд, ки Бинёмин ҳамроҳи
бародаронаш равад. Бародарон бо худ ду баробар пул ва барои он “марди мисрӣ”
тӯҳфаҳо гирифта, ба Миср равона шуданд.

● Дар байни тӯҳфаҳо чунин чизҳо буданд: 

ва

Вақте ки бародарон ба хонаи Юсуф омаданд, онҳо ба ӯ тӯҳфаҳоро дода, ба ӯ саҷда
карданд! (Оё ту хобҳои Юсуфро дар ёд дорӣ?)
Юсуф онҳоро ба хӯрок таклиф карда, аз аҳволи
падарашон пурсид ва бо Бинёмин сӯҳбат намуд.
Ин вохӯрӣ ба Юсуф сахт таъсир кард ва ӯ зуд
ба дигар хона рафта, гиря кард! Ӯ ба бадие ки
бародаронаш ба ӯ карда буданд, нигоҳ накарда,
онҳоро бисёр дӯст медошт. Худо ҳам ҳар яки
моро бисёр дӯст медорад ва бо вуҷуди корҳои
бади кардаи мо, мехоҳад моро бахшад.
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● Калимаҳои партофташудаи ҷумларо дар ҷои дурусти он навис. 
(ба ояти тиллоӣ нигоҳ кун)

бахшед       бахшидааст

“якдигарро __ __ __ __ __ __ , чунон ки Худо низ моро

дар Масеҳ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __”.

Баъд бародарон барои ба хона баргаштан тайёр
шуданд. Ин дафъа Юсуф ба хизматгоронаш
фармон дод, ки ҷоми махсусашро дар халтаи
Бинёмин пинҳон кунанд.  Ӯ бародаронашро
ҷавоб дод. Вақте ки онҳо аз шаҳр баромаданд, ӯ
хизматгоронашро аз паси онҳо равон кард.
Хизматгорон онҳоро дарёб карда, дар дуздидани
ҷоми соҳибашон айбдор намуданд! Бародарон
ҷомро надуздида буданд ва ҳатто гуфтанд, ки
агар дар касе ин ҷом ёфт шавад, бигзор ӯ кушта
шавад!

Онҳоро кофтуков карданд ва - чӣ даҳшат! -
ҷомро дар халтаи Бинёмин ёфтанд. Акнун 
онҳоро нохушии калон интизор аст! Чӣ тавр акнун онҳо бе Бинёмин назди падарашон
бармегарданд? Бародарон боварии пурра доштанд, ки Худо онҳоро барои он ҷазо дода
истодааст, ки онҳо бисёр сол пеш бародарашон Юсуфро ба ғуломӣ фурӯхта буданд. 

Хеле даҳшатовар аст, вақте ки одамон қонунҳои Худоро вайрон
мекунанд, ва баъд рафтори бадашонро ба ёд оварда, бо бори
вазнини хотираҳои он зиндагӣ мекунанд! Исо барои гуноҳҳои
ҳар як одам мурдааст, ва агар одам дар ҳақиқат аз гуноҳҳои худ
пушаймон шавад ва ба Исо бовар кунад, Худо ӯро мебахшад.

●   Кроссвордро пур кун.

1.  Номи бародари хурдии Юсуф чӣ буд?

2.  Номи падари Юсуф чӣ буд?

3.  Номи бародари Юсуф, ки ба ҳабсхонаи
Миср андохта шуда буд, чӣ буд?

4.  Номи дигари падари Юсуф чӣ буд?

ҲАМАГӢ: 

/2
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ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Бахшида шудани бародарон 
ва хабарҳои хуш!

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б7

Ояти тиллоӣ:

Қӯлассиён 3:13

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ҳастӣ
боби 45-ро хон

Вақте ки ҷоми нуқрагӣ дар халтаи Бинёмин ёфт шуд,
бародаронро лозим омад, ки назди Юсуф баргарданд.
Юсуф вонамуд кард, ки аз онҳо ба ғазаб омадааст. Аммо
баъдтар ӯ гуфт, ки ҳеҷ каси онҳо кушта намешавад,
лекин Бинёмин ғуломи ӯ мегардад. Дигарон бошанд,
метавонанд ба хона назди падарашон баргарданд.

Бародарон ин суханони ӯро шунида, хеле зиқ шуданд.
Яке аз бародарон, Яҳудо, аз Юсуф илтимос кард, ки ба
ҷои Бинёмин ғулом шавад. Ӯ кӯшиш мекард ба ӯ
фаҳмонад, ки агар Бинёмин ба хона барнагардад, падарашон аз ғам мемурад. (Ин
қисми воқеаро ту метавонӣ дар Ҳастӣ 44: 14-34 ёбӣ.)

● Дар ҷумлаҳо дар зери калимаи дурусти қайдшуда хат каш.

Ҷоми нуқрагӣ дар халтаи Яҳудо / Шимъӯн / Бинёмин буд.

Реубен / Шимъӯн  / Яҳудо пешниҳод кард, ки ба ҷои Бинёмин ғулом шавад.

Бинёмин / Юсуф / Яҳудо кӣ буданашро ҳоло ба бародарон нагуфт.

Юсуф баъд аз суханони Яҳудо фаҳмид, ки бародаронаш тағйир ёфтаанд. Акнун онҳо
барои якдигар ва падари пирашон ғамхорӣ мекарданд. Акнун вақти он расид, ки ӯ ба
бародаронаш кӣ буданашро гӯяд! Юсуф ба ғайр аз бародаронаш ба ҳамаи дигарон
фармуд, ки аз хона бароянд. 

Баъд ӯ ба бародаронаш гуфт:

“Ман Юсуф
ҳастам!”

●  Расм ва калимаҳоро ранг кун.

Ба ин бовар кардани бародарон душвор буд! Онҳо чунон
ба ҳаяҷон омаданд, ки ҳатто гап зада наметавонистанд.
Юсуф бошад, бародаронашро ба оғӯш кашида, онҳоро
бӯса мекард ва гиря менамуд.
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ҲАМАГӢ: 

Юсуф бадии бародаронашро, ки онҳо бисёр сол пеш ба ӯ карда буданд, бахшид. Ӯ
гуфт, ки ин нақшаи Худо барои ҳаёти ӯ буд. Худо ӯро ба Миср фиристод, то ки дар
ин вақти гуруснагӣ ҳаёти онҳоро нигоҳ дорад. Чӣ хел хуб аст, ки Юсуф чунин фикр
мекард!

● Калимаҳои партофташудаи ҷумларо дар ҷойҳои дурусти он навис ва 
мефаҳмӣ, ки Юсуф ба бародаронаш чӣ гуфт.

Худо           шумо           фиристод          ҷо

“ Ба ин  __ __   маро на  __ __ __ __ ,  балки  __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __.”

Гуруснагӣ бояд боз панҷ соли дигар давом мекард. Юсуф нақшаи хубе тартиб дод. Ӯ
ба бародаронаш гуфт, ки ба хона рафта, ба падарашон гӯянд, ки Юсуф кӣ шудааст.
Баъд онҳо бояд якҷоя ба Миср оянд. Юсуф ваъда кард, ки ба онҳо дар Миср барои
зиндагонӣ замине медиҳад, ки Ҷӯшан ном дошт. Ӯ инчунин ваъда кард, ки то тамом
шудани гуруснагӣ онҳоро бо хӯрокворӣ таъмин менамояд.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Ҷӯшан як қисми Миср буд.

Гуруснагӣ бояд баъд аз се сол тамом мешуд.

Яъқуб ва оилаи ӯ бояд ба Миср меомаданд.

Акнун миёни Юсуф ва бародарони ӯ сулҳ барпо шуд. Оё ту медонӣ, ки Худо ҳам,
новобаста ба гуноҳҳои кардаи ту, мехоҳад бо ту сулҳ дошта бошад? Барои барпо
шудани чунин сулҳ Худованд Исо аз осмон омада, барои гуноҳҳои мо мурд. 

Ман умед дорам, ки ту Исоро чун Наҷотдиҳандаи худ қабул кардаӣ.
Агар ту чунин карда бошӣ, пас байни ту ва Худо сулҳ ҳаст.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б7

ҲИКОЯИ 4-УМ: Якҷоя дар Миср
Ояти тиллоӣ:

Ирмиё 29:11

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ҳастӣ 46: 1-34-
ро хон

Бародарони Юсуф ба хона баргашта,
ба падарашон гуфтанд, ки Юсуф
зинда аст ва ҳокими тамоми Миср
мебошад. 

Яъқуб (номи дигараш Исроил) ба ин
бовар карда наметавонист. Лекин
вақте ки ӯ тӯҳфаҳои Юсуф
фиристодаро ва аробаҳоро барои кӯч
кардан дид, қарор кард, ки назди
писараш ба Миср мекӯчад. Юсуф ба
онҳо дар вилояти Ҷӯшани Миср ҷои
зиндагӣ тайёр кард.

Ҳамаи онҳо ба сафари дур тайёрӣ
медиданд: хаймаҳо ва чизҳояшонро
ҷамъ мекарданд, чорвояшонро ба
рамаҳо тақсим мекарданд. Вақте ки
онҳо ҷамъ шуданд, маълум шуд, ки
онҳо хеле бисёранд!

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навишта, онҳоро пурра кун:

Падари Юсуф ду ном дошт -  Я __ __ __ __  ва  И __ __ __ __ __ .

Юсуф назди падари пиронсолаш  а __ __ __ __ҳо  фиристод,  то ки ӯро ба Миср

кӯчонад. Онҳо ба он қисми Миср равона шуданд, ки номаш  Ҷ __ __ __ __   буд.

Вақте онҳо ба ҷое расиданд, ки номаш Беэр-Шобаъ буд, Худо шабона ба
Яъқуб дар рӯъё гап зад. Худо ба ӯ гуфт, ки аз рафтан ба Миср натарсад. Ӯ
ваъда кард, ки аз Яъқуб халқи бузург ба вуҷуд меоварад. Худо ваъда кард,
ки ҳамроҳи ӯ меравад ва Яъқуб писари гумкардааш Юсуфро мебинад.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор:

Худо ба Яъқуб дар  РЕБЭ-БОШАЪ __ __ __ __ - __ __ __ __ __  гап зад.

Худо ваъда дод, ки аз Яъқуб  ИҚАХЛ __ __ __ __ __  бузург ба вуҷуд меорад.

Яъқуб дар Миср писараш УСФОРЮ __ __ __ __ __ __  мебинад.
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Вақте ки Яъқуб бо оилаи калонаш ба Ҷӯшан расид, Юсуф ба аробааш
нишаста ба пешвози падараш омад. Ин хурсандии калон буд!

Юсуф падарашро оғӯш карда, бисёр гиря кард! Акнун онҳо метавонистанд
ба якдигар бисёр чизҳоро нақл кунанд. Аз он вақте ки Юсуф аз хонаашон
бурда шуд, 22 сол гузашта буд!

Юсуф ба фиръавн хабар дод, ки бародаронаш ва падараш омаданд. Фиръавн
онҳоро хеле меҳрубонона пешвоз гирифт. Ӯ бо дили кушод ба онҳо иҷозат
дод, ки дар Ҷӯшан сокин шаванд.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Юсуф падарашро фақат ҳашт сол надида буд. 

Вақте ки Юсуф бо падараш вохӯрд, бисёр гиря кард.

Фиръавн ба Яъқуб иҷозат надод, ки дар Миср сокин шавад.

● Дар расм Юсуф, Яъқуб ва Бинёмин тасвир ёфтаанд. 
Тасвири чеҳраҳои хурсандонаи онҳоро пурра кун ва 
либосҳояшонро ранг кун.

Ин саргузашт хеле хуб анҷом ёфт! Оила боз
якҷоя шуд ва ҳама хеле хурсанд буданд.

Юсуф бовар мекард, ки ҳар он чи дар
ҳаёташ рӯй медод, нақшаи Худо буд, то ки
бисёр одамон дар вақти гуруснагӣ наҷот
ёбанд. 

Ҳастӣ 50:20-ро дар Китоби Муқаддас
ёфта, он чиро, ки Юсуф дар ин бора гуфт,
хон.

Бародарон ба Юсуф бадӣ карданд. Аммо
Худо ӯро муҳофизат мекард ва бадиро ба
некӣ табдил дод. Юсуф барои мо намунаи
хуб мебошад. Ӯ бародаронашро бахшид. Ва
ӯ дар Миср худашро аз гуноҳ нигоҳ медошт
ва дар меҳнат боғайрат буд. Ту метавонӣ аз
Юсуф ибрат гирӣ, ва Худо туро тарк
намекунад!
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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:

ҲАМАГӢ:



Юсуф ҳокими Миср шуд. Чӣ тавре ки ӯ ба фиръавн пешгӯӣ карда буд, дар
тӯли ҳафт соли аввал ҳосил фаровон шуд. Дар ин вақт Юсуф бисёр
ғалладона захира кард.

● Ояти 49-ро хон ва дар гирди он расм хат каш, ки миқдори
ғаллаи дар солҳои фаровонӣ ҷамъшударо хубтар тасвир
мекунад.

● Мисолҳоро ҳал кун: 4 + 4 - 6 = 16 - 9 = 10 + 10 + 10 = 

Ҷавобҳои мисолҳоро истифода бурда, ҷумлаҳоро пурра кун:

Юсуф дар -солагияш бар Миср ҳукмрон шуд.

Юсуф писар дошт, ки номҳояшон Менашше ва Эфроим буданд.

Ҳосили фаровон сол буд.

Баъд вақти гуруснагӣ фаро расид! Он рӯзҳо борон намеборид ва ҳаво гарм
буд. Аз ҳамин сабаб хушксолӣ сар шуд, ҳосил ва хӯрокворӣ набуд! 

● Фиръавн ба одамони гурусна чӣ фармуд? (Ояти 55)

ДАРСИ 1-УМ: Ҳаёти Юсуф
“Ҷосусон” дар Миср Ояти тиллоӣ:

Воиз 12:14
Ҳастӣ 41: 46-57
42: 1-26-ро хон
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б7



ҲАМАГӢ: 

Дар сарзамини Канъон ҳам гуруснагӣ сар шуд. Яъқуб барои оилааш ба ташвиш афтод.

● Рақами мувофиқро истифода бурда, ба саволҳо ҷавоб деҳ.

10     12     2     3     1

Чанд бародари Юсуф ба Миср рафтанд?

Чанд бародараш дар хона монданд?

● Ҷавоби саволҳоро бо аломати (V) қайд кун:
Ҳа Не

Оё бародарон Юсуфро шинохтанд?

Оё Юсуф бародаронашро шинохт?

Оё хоби Юсуф дар бораи бандҳое ки саҷда карданд, 
иҷро шуд (Ҳастӣ 37:7)?

Оё Юсуф ба бародаронаш “Шумо ҷосус ҳастед!” гуфт?

Оё Юсуф Бинёминро дидан мехост?

Оё бародарони Юсуф ва мисриён бо як забон гап мезаданд?

Оё Юсуф Реубенро дар Миср нигоҳ дошт?

Вақте ки Юсуф ба бародаронаш барои роҳ хӯрокворӣ дод, 
оё ӯ ба онҳо некӣ кард? 

● Ояти тиллоиро навис.

● Ҳастӣ 42: 21 ва 22-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки бародарон чӣ
гуна хулоса бароварданд.

Худо барои гуноҳ албатта ҷазо медиҳад. Имкон надорад, ки гуноҳи одам бе ҷазо монад.
Ягона роҳи бо Худо сулҳу осоиштагӣ пайдо кардан ин:

Дар пеши Худо дар гуноҳи худ иқрор шудан аст.
Бовар кардан, ки Худованд Исо барои гуноҳҳои ту дар салиб ҷазо кашид.
Ҳаёти худро ба Ӯ бахшидан ва барои гуноҳ накардан аз Ӯ мадад гирифтан аст.

Инро Китоби Муқаддас таълим медиҳад!
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б7

ДАРСИ 2-ЮМ: Ҳаёти Юсуф
Бинёмин ва хабари бад

Ояти тиллоӣ:
Эфсӯсиён 4:32

Бародарон ба хона баргашта, ҳамаи воқеаҳои рӯйдодаро ба падарашон нақл карданд: чӣ
тавр онҳоро дар ҷосусӣ айбдор карданд, чӣ тавр ҳокими Миср аз онҳо талаб кард, ки
Бинёминро ҳамроҳашон биёранд ва Шимъӯнро назди худ нигоҳ дошт. Онҳо инчунин ба ӯ
нақл карданд, ки чӣ тавр ҳангоми ба хона баргаштанашон онҳоро тарс фаро гирифт.

● Бародарон ҳангоми ба хона баргаштан аз чӣ тарсиданд?  (42:35-ро хон)

● Номҳои партофташударо навис:

Яъқуб хеле ғамгин шуда, гуфт: “Ю...................  нест, 

ва Ш.....................  нест, ва Б...............................  мехоҳед бибаред”.

Реубен аз падараш илтиҷо мекард, ки Бинёмин ҳамроҳи онҳо равад, лекин Яъқуб розӣ
намешуд. Гуруснагӣ рӯз то рӯз сахт мешуд. Вақте ки хӯрок тамом шуд, Яъқуб ба
писаронаш гуфт, ки боз ба Миср раванд, вагарна аз гуруснагӣ мемуранд. Ӯ инчунин розӣ
шуд, ки Бинёмин ҳамроҳашон равад, ба шарте ки онҳо ӯро сиҳату саломат бармегардонанд.
Баъд онҳо барои он ҳокими бадхашми Миср тӯҳфаҳо тайёр карданд.

● Ин чӣ гуна тӯҳфаҳо буданд? Ҳастӣ 43:11-12-ро хонда, якчанд тӯҳфаҳоеро, ки
онҳо ба харҳояшон бор карданд, номбар кун.

● Яъқуб ба ёрии кӣ умед мебаст (43:14)?

Ниҳоят онҳо ба Миср расиданд. Юсуф Бинёминро, ки ҳамроҳи онҳо буд, дид. Ӯ Шимъӯнро
озод карда, ҳамаи онҳоро ба хӯроки нисфирӯзӣ таклиф кард. Бародарон ба Юсуф саҷда
карданд ва тӯҳфаҳоро доданд.

● Юсуф аз онҳо дар бораи падарашон чӣ пурсид? (Ба 43:27 нигоҳ кун)
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Ҳастӣ 42: 35-38; 
43: 11-14, 24-31;
44: 1-17-ро хон
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ҲАМАГӢ: 

● Юсуф ба Бинёмин чӣ гуфт? (43:29)

Юсуф барои бародаронаш зиёфати калон
барпо кард. Онҳо то ҳол ӯро
намешинохтанд! Ӯ қарор кард, ки онҳоро
санҷад, то фаҳмад, ки оё онҳо дигаргун
шудаанд ё не. Аз ҳамин сабаб ӯ ба
хизматгоронаш фармуд, ки халтаҳои
онҳоро бо хӯрокворӣ пур кунанд, ва дар
халтаи Бинёмин ҷоми нуқрагиро пинҳон
кунанд. Вақте ки бародарон ба хона
бармегаштанд, Юсуф аз паси онҳо
хизматгоронашро фиристод. Онҳо бародаронро дар дуздии ҷом айбдор карда,
халтаҳояшонро тафтиш намуданд.

Хизматгорон ҷоми Юсуфро дар халтаи Бинёмин ёфтанд!

Бародарон аз сабаби Бинёмин ба шаҳр баргаштанд. Онҳо ҳатто 
худашонро ба ҷои Бинёмин ба ғуломӣ пешниҳод карданд. 

● КРОССВОРД (Боби 44)

Аз боло ба поён
1. Онҳо кай ба роҳ баромаданд? (о.3)

2. Хизматгорони Юсуф ................... онҳоро бо
хӯрокворӣ пур карданд. (о.1)

3. Бародарон ин чизро надуздида буданд. (о.8)

Аз чап ба рост
4. Чӣ аз нуқра сохта шуда буд? (о.2) 

5. Бародарон .................... худро чок заданд. (о.13)

6. Онҳо ба куҷо баргаштанд? (о.13)

● Ояти тиллоиро навис.

Вақте Юсуф дид, ки бародарон ҳама кори аз дасташон меомадагиро мекарданд,
то нагузоранд, ки падарашон дарди гум шудани боз як фарзандашро аз сар
гузаронад, ин ба ӯ хеле маъқул шуд. Онҳо барои якдигар ғамхорӣ мекарданд ва
ҳатто тайёр буданд, ки ҳаёташонро фидо кунанд. Фикр кун, ки чӣ тавр ту
метавонӣ суханони ояти тиллоиро дар ҳаёти худ истифода барӣ.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б7

ДАРСИ 3-ЮМ: Ҳаёти Юсуф
Бахшида шудани бародарон ва хабарҳои хуш!

Ояти тиллоӣ:
Қӯлассиён 3:13

Ҳастӣ 44: 18-34 
45: 1-14, 25-28-

ро хон

Бародаронро боз ба назди ҳокими Миср оварданд. Ин дафъа вазъият хеле бад буд. Ҷоми нуқ-
рагии ҳоким дар халтаи Бинёмин ёфт шуд. Онҳо хеле метарсиданд! Яҳудо бо ҳоким гап зад.

● Номи ду одамеро навис, ки Яҳудо барояшон ташвиш мекашид.

● Яҳудо чӣ тавр нишон дод, ки Бинёминро дӯст медорад?

● Вақте ки Юсуф бо бародаронаш танҳо монд, ӯ чӣ кор кард?

● Суханони ӯро навис. (Ба Ҳастӣ 45:3 нигоҳ кун)

Вақте ки бародаронаш кӣ будани ӯро фаҳмиданд, ба воҳима афтоданд. Онҳо боз Юсуфро
медиданд! Шояд, касе аз онҳо ба хотираш овард, ки чӣ тавр Юсуфро ба чоҳ партофта буд,
ё ба ғуломӣ фурӯхт, ва акнун метарсид. Оё ӯ қасос мегирад? Не, ин тавр набуд! Юсуф
онҳоро бахшид. Ӯ мефаҳмид, ки Худо роҳ дод, ки ин ҳодиса рӯй диҳад ва инро ба некӣ
табдил дод. 

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, онҳоро дар ҷумлаҳо дуруст навис:

ХУДО          ФИРИСТОД          МАРО

Шумо маро ба ин ҷо фурӯхтед, чунки   __ __ __ __     __ __ __ __    пеш аз шумо барои

ҳифз кардани ҳаётатон  __ __ __ __ __ __ __ __.     __ __ __ __     __ __ __ __    

__ __ __ __ __ __ __ __,  то ки шуморо дар замин боқӣ гузорад ва оилаҳоятонро аз

гуруснагӣ нигоҳ дорад.  На шумо __ __ __ __   ба ин ҷо   __ __ __ __ __ __ __ __ ед,

балки Худо.

Худо барои ба даст овардани мақсадҳои Худ бо гуноҳкорон ва шайтон ҳамкорӣ
намекунад. Нақшаҳои Худо комил мебошанд. 

2.1.
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ҲАМАГӢ: 

Юсуфро лозим омад, ки азоб кашад, лекин ӯ ба муҳаббат ва меҳрубонии Худо бовар мекард.

● Ҳарфҳои калимаи партофташударо ҷо ба ҷо карда навис.

Юсуф танҳо бо қуввати Худо бародаронашро шабиахд __ __ __ __ __ __ __
тавонист.

Акнун Юсуф дар амал нишон дод, ки ӯ онҳоро хеле дӯст медорад. 

● Ҳастӣ 45:9-ро навис, то фаҳмӣ, ки Юсуф аз бародаронаш чӣ хоҳиш кард.

● Рақамҳоро истифода бурда, навис, ки Юсуф ба ҳар кадоми онҳо чӣ қадар
тӯҳфаҳо дод? (Ҳастӣ 45: 21-23-ро хон)

40     20     5     300     75

Ӯ ба Бинёмин сиккаи нуқра дод.

Ӯ ба Бинёмин боз даста либос дод.

Ӯ ба падараш Яъқуб хари бо нозу неъмати Миср боршуда, ғалла, нон ва
хӯрок фиристод.

Ва бародарон ба хона назди падарашон бо хабарҳои хуш рафтанд.

● Ҳастӣ 45:26-28-ро хонда, ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун, то хабарҳои хушро,
ки Яъқуб дар бораи Юсуф шунид, бо хушхабар дар бораи Худованд Исо
муқоиса кунӣ.
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Хабарҳои хуш дар бораи Юсуф.

1. Юсуф ........................ аст.

2. Юсуф ...................... Миср аст.

3. Юсуф намехост, ки ................ ва
бародаронаш дар Канъон аз
гуруснагӣ муранд.

4. Юсуф барои ба Миср овардани
оилаи худ ...................... фиристод.

Хушхабар дар бораи Худованд Исо.

1. Худованд Исо зинда аст.

2. Исо Ҳоким ва Худованди тамоми ҷаҳон аст.

3. Худованд Исо намехоҳад, ки ҷони ту бе
хӯроки рӯҳонӣ - Китоби Муқаддас мурад.

4. Худованд Исо барои наҷот додани мо ҳама
чизи лозимиро дод.



Яъқуб зинда будани Юсуфро фаҳмида, хеле хурсанд шуд. Ӯ бо тамоми аҳли оилааш ба
Миср равона шуд. Яъқуб дар роҳ истод ва ба Худо саҷда кард. Худо ба Иброҳим, Исҳоқ ва
Яъқуб ваъда дода буд, ки аз онҳо халқи бузург ба вуҷуд меоварад, ба онҳо замин медиҳад
ва ба воситаи онҳо дигар халқҳоро баракат медиҳад.

● Пеш аз он ки Яъқуб ба Миср ояд, Худо як қисми ваъдаҳои додагияшро ба ӯ
такрор кард. Онҳоро навишта пурра кун. Худо гуфт, ки:

● Ин воқеа дар куҷо рӯй дод?

Худо ба ваъдаҳое ки ба Яъқуб дода буд, вафо кард.

Мо ҳамеша бояд Худоро дар ҷои аввал гузошта, ба суханони Ӯ итоат кунем. Ӯ ваъда
додааст, ки ҳамроҳи мо мешавад, ҳатто агар ба назар чунин тобад, ки вазъият хеле душвор
аст, чуноне ки бо Юсуф буд.

Худо мегӯяд: “Ман эҳтиромкунандагони Худро эҳтиром хоҳам кард”. (1 Подшоҳон 2:30)

● Чӣ тавр Худо Юсуфро, ки ба Ӯ вафодор буд, эҳтиром кард?

● Бо аломати (V) қайд кун, ки Юсуф ба чӣ савор шуда, ба пешвози падараш омад?

(Ояти 3) Манам он Худо, Худои падарат;

(Ояти 4) Ман бо ту                                                             

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б7

ДАРСИ 4-УМ: Ҳаёти Юсуф
Якҷоя дар Миср Ояти тиллоӣ:

Ирмиё 29:11
Ҳастӣ 46: 1-7, 
26-34-ро хон
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Ниҳоят онҳо боз якҷоя шуданд. Онҳо аз хурсандӣ гиря мекарданд. 

● Яъқуб бо аҳли оилааш ҳамагӣ чанд нафар ба Миср
кӯчида омаданд? (Ояти 26)

● Вақте ки Яъқуб бо писараш Юсуф вохӯрд, ба ӯ чӣ гуфт?

● Ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Ҷавобҳо дар
самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Яъқуб кадом писарашро барои нишон додани
роҳ пешопеш равон кард? (ояти 28)

2. Онҳо ба кадом замин омаданд? (ояти 28) 

3. Яъқуб бо писаронаш дар кадом замин 
зиндагӣ мекард? (ояти 31)

4. Кадом калима синоними (калимаи 
баробармаънои) калимаи “кор” аст? (ояти 33) 

5. Бародарони Юсуф аз рӯи касбу корашон кӣ 
буданд? (ояти 32) 

6. Бародарон .............. буданд. (ояти 32) 

7. Юсуф падарашро дида, .............. кард. (ояти 29)

Солҳо гузаштанд ва Яъқуб вафот кард. Ӯро дар Канъон
гӯр карданд. Баъд аз ин ҳодиса бародарон ба ташвиш афтоданд, зеро
фикр мекарданд, ки акнун Юсуф барои бадие ки онҳо ба ӯ карда буданд,
қасос мегирад. Аммо Юсуф онҳоро пурра бахшида буд. Ӯ ваъда кард, ки
бо онҳо ва оилаҳои онҳо хуб муносибат мекунад.

● Ҳастӣ 50:20-ро навис, то фаҳмо шавад, ки Юсуф чӣ гуфт. Баъд дар
гирди номи он касе ки ҳама чизро идора мекард, ХАТ КАШ.

Худо оилаи Яъқубро аз гуруснагӣ эҳтиёт кард. Ӯ инчунин ба воситаи
Юсуф мисриёнро аз гуруснагӣ эҳтиёт кард. Худо дар ҳаёти Юсуф
ҳатто ҳолатҳои бадро ба некӣ табдил медод. 
Худо дар ҳаёти онҳое ки Ӯро дӯст медоранд, ҳама чизро ба некӣ
табдил медиҳад. Агар ту Худоро ҳурмат кунӣ, Ӯ туро болобардор
мекунад ва ба воситаи ту дигаронро баракат медиҳад. 
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ДАРСИ 1-УМ: Ҳаёти Юсуф
Мушкилиҳо дар солҳои ҷавонӣ Ояти тиллоӣ:

Ҳастӣ 39:21

Ҳастӣ 39: 1-23
ва 40: 1-23-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Эфсӯсиён 6: 13-17 •  Яъқуб 1: 12-18

Юсуфро ба Миср оварданд ва дар бозор қатори дигар ғуломон барои фурӯхтан
гузоштанд. Ӯро як шахси хеле мӯътабар харид, ки номаш Фӯтифар буд. Ӯ
сардори посбонони фиръавн буд. Юсуф дар ватани худ дар хаймаи одӣ, дар ҷои
кушод зиндагӣ мекард. Акнун бошад, ӯ дар шаҳри калон ва серодам зиндагӣ
мекард. Ҳамаи ин одамон бо забони ба ӯ бегона гап мезаданд ва бутҳоро
парастиш мекарданд. Эҳтимол, ӯ худро танҳо ва бегона ҳис мекард! 

Юсуфи ҳабдаҳсола ғулом шуд. Зиндагии ӯ хеле мушкил шуд ва барои
баргардонидани ҳаёти пештара имконият набуд. Дар пеш ӯро танҳо ҳаёти
ғуломона интизор буд.

● Фӯтифар кадом хислатҳои Юсуфро пай бурд?

Вақте Фӯтифар фаҳмид, ки ба Юсуф бовар карда метавонад, ӯро бар тамоми
хонаводааш роҳбар гузошт. Аммо дар ин вақт ӯро санҷиши хеле сахт интизор
буд. Зани Фӯтифар кӯшиш кард, ки Юсуфро ба доми гуноҳ кашад. Лекин вақте
ки Юсуф гуноҳ карданро рад кард, вай ба шавҳараш дар ҳаққи ӯ тӯҳмат намуд.
Фӯтифар ба ғазаб омада, Юсуфро ба зиндон андохт. Ҳама чиз ноумедона
менамуд, вале Худо бо Юсуф буд ва ягон лаҳза ӯро тарк намекард.

● Ояти тиллоиро навис.

● Дар натиҷаи ин сардори зиндон чӣ кор кард?
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

● Ду маҳбусе ки ҳамроҳи Юсуф дар зиндон буданд, киҳо буданд?

Боре онҳо хоб диданд. 

● Онҳо чӣ гуна хоб диданд? Ту хоби дидаи онҳоро метавонӣ бо расм кашӣ ё 
кӯтоҳ нависӣ.

Ба сарнонвой гуфтани он, ки вай баъд аз се рӯз кушта мешавад, барои Юсуф осон набуд.
Лекин Юсуф ба ӯ ҷасурона гапи ростро гуфт, чунки маънои хобҳоро ба ӯ Худо кушода
буд. Хобҳои маънидодкардаи Юсуф айнан иҷро шуданд. Сарнонвойро ба дор кашиданд,
сарсоқиро бошад ба дарбор баргардонданд.

● Юсуф аз соқӣ чӣ хоҳиш кард?

● Ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш ва дар ҷумлаҳо навис.

1. Юсуфро дар .................... ба ғуломӣ фурӯхтанд.

2. Сарнонвой ............... дид.

3. Зани Фӯтифар Юсуфро ғуломи .................. номид.

4. Фӯтифар Юсуфро ба ..................... андохт.

5. Маҳбусон дар хобашон чанд шохаи ангур ва чанд 
сабад бо хӯрокворӣ диданд? .........

6. Фиръавн дар рӯзи ..................... худ сарсоқиро озод кард.

7. Сарсоқӣ ба дасти фиръавн  .............  дод.

Акнун Юсуф 28-сола шуда буд. Дар тӯли 11 сол ӯ аввал ғулом , ва баъд маҳбус буд.

Дар чунин вазъият одам ба осонӣ зиқ мешавад ва шикоят мекунад, аммо Юсуф чунин
намекард. Ӯ дар ғуломӣ, дар зиндон ва мушкилиҳо ба Худо вафодор буд, бинобар ин
хусусияти ба Худо бовар кардан ва ба Худо итоат намудани ӯ боз ҳам мустаҳкамтар шуд.
Аз эҳтимол дур аст, ки ту ғулом мешавӣ ё ба ҳабсхона меафтӣ, лекин албатта ба
васвасаҳо ва мушкилиҳо дучор мегардӣ. 

Вақте ки ту ба васваса дучор мешавӣ, бо он мағлуб нашав, балки
аз Худо ёрӣ пурсида, бар васваса ғолиб гард.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б7

ДАРСИ 2-ЮМ: Ҳаёти Юсуф
Ӯ соҳиби мартабаи баланд мегардад Ояти тиллоӣ:

Яъқуб 1:5
Ҳастӣ 41: 1-45-

ро хон

Хониши иловагӣ: • Забур 104: 16-22 •  Аъмол 7: 9-10

Боре фиръавн, подшоҳи Миср, хоб дид. Баъд ӯ ба ҳамин монанд боз хоби дигаре дид. Ҳар ду
хобҳо монанд буданд, бинобар ин подшоҳ мефаҳмид, ки ин хобҳо маънои муҳим доранд.

● Ин чӣ гуна хобҳо буданд? Ин хобҳои подшоҳро кӯтоҳ баён кун ё
расмашонро каш.

Ҳакимон ва соҳирони (ҷодугарон) фиръавн маънои ин хобҳоро фаҳмонда натавонистанд.
Фиръавн бар онҳо хеле хашмгин шуд. Баъд соқии фиръавн, ки ҳамеша назди ӯ буд,
ҳодисаеро, ки ду сол пеш бо ӯ дар зиндон рӯй дода буд, ба хотир овард. Соқӣ ба фиръавн
дар бораи Юсуф нақл кард, ва вайро аз зиндон назди подшоҳ оварданд. 

● Пеш аз хоб дидани фиръавн Юсуф дар зиндон кадом ду корро карда буд? 
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ҲАМАГӢ: 

● Mуаммои “Ададҳо”. Ин муаммо мисли кроссворд аст, фақат ту бояд ҷавобҳоро
бо рақамҳо нависӣ. Ҳар рақамро дар катаки алоҳида навис.

Аз чап ба рост
1. Шумораи модаговҳои фарбеҳ ҷамъи шумораи модаговҳои лоғар (хароб).

3. Соқӣ ба фиръавн гуфт, ки ӯ ва сарнонвой дар зиндон дар як 
шаб хобе дида буданд. Ин дар кадом оят навишта шудааст? 

5. Шумораи оятҳоеро, ки аз Ҳастӣ боби 41 барои хондан 
супориш дода шуд, ба солҳое ки Юсуф баъд аз озод 
шудани соқӣ дар зиндон буд, зарб зан.

6. Шумораи солҳои гуруснагиро ба 5 зарб зан.

Аз боло ба поён
2. Шумораи хӯшаҳои пурборро ба шумораи хӯшаҳои борик зарб зан.

4. Рақами оятеро, ки дар он номи мисрии Юсуф навишта шудааст ба 3 зарб зан.

● Юсуф медонист, ки Худо вазъиятро назорат мекунад. Кадом оятҳо инро 
нишон медиҳанд?

ва

Вақте ки Юсуф маънои хобҳои фиръавнро гуфт, ин ба вай сахт таъсир кард. Вай фаҳмид,
ки чунин донишро ба Юсуф Худои ҳақиқӣ додааст.

●  Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки фиръавн ба хизматгоронаш чӣ гуфт? (ояти 38)

Фиръавн дарҳол пешниҳодҳои Юсуфро қабул кард.

● Фиръавн ба Юсуф чӣ гуфт? (ояти 40)

● Ба ӯҳдаи Юсуф ҷавобгарии калонро гузоштанд. Ӯро ба кадом вазифа
таъйин карданд?

● Фиръавн барои тасдиқ кардани мартабаи нави Юсуф ба ӯ чӣ дод?

Чӣ гуна дигаргуншавӣ! Дар як рӯз Юсуф, дар давлати бузургтарини онвақта, аз маҳбуси
зиндони ифлос ба дуюм одами бузург баъд аз фиръавн табдил ёфт! Аз эҳтимол дур аст, ки
ягон кас мисли ӯ ҳамин тавр тез соҳиби чунин мартабаи баланд шуда бошад! Чунин
пешравӣ метавонист ӯро ҳавобаланд кунад, аммо ин тавр нашуд, чунки Худо ӯро ба ин
вазифаи бузург тайёр карда буд!

Ояти Ояти 

/2

/2

/2

/1

/1

/6

1 2

5

3 4

6



ФАМИЛИЯ
ВА НОМомӯзиши Китоби Муқаддас Б7

ДАРСИ 3-ЮМ: Ҳаёти Юсуф
Ҳоким ва бародари ғамхор Ояти тиллоӣ:

Румиён 14:11-12
Ҳастӣ, бобҳои 
42 ва 43-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Забур, таронаи 50 •  Филиппиён 2: 9-11

Юсуф дарҳол аз пайи иҷрои супориши фиръавн шуд. Дар тӯли ҳафт соли аввал ҳосил
фаровон буд. Юсуф ҳосилро дар анборҳои шаҳру ноҳияҳо захира мекард. Ниҳоят, захираи
хӯрок чунон бисёр шуд, ки ҳисоб кардани онро бас карданд.

Аммо, чӣ тавре ки Худо ба фиръавн ба воситаи хобҳо нишон дода буд, баъд аз ҳафт сол
дар Миср ва дигар кишварҳо гуруснагӣ сар шуд. Вақте ки мисриён назди шоҳ омада аз ӯ
нон пурсиданд, ӯ ба онҳо гуфт: “Пеши Юсуф равед!” Юсуф ба онҳо ғаллаеро, ки барои ин
вақт захира карда буд, мефурӯхт.

Аз вақте ки Юсуфро бародаронаш ба исмоилиён фурӯхта буданд, зиёда аз бист сол гузашт.
Акнун бародарон ба Миср барои ёфтани хӯрокворӣ омаданд.

● Аз кадом суханони бародарон маълум мешавад, ки онҳо айби худро дар он
коре ки нисбати Юсуф карда буданд, ҳис мекарданд? (Ҳастӣ 42:21-ро хон)

● Ҳастӣ 37: 7 ва 8-ро бори дигар хон. Хоби якуми Юсуф иҷро шуд 
(ба Ҳастӣ 42:6 нигар). Он чиро, ки рӯй дод, бо СУХАНОНИ ХУД баён кун.

● Аз чап ба рост навис, ки подшоҳони Мисрро чӣ меномиданд. Аз боло ба поён
номҳои чор писари Яъқубро навис, ки дар ин ду боб вомехӯранд.
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ҲАМАГӢ: 

Юсуф бародаронашро дарҳол шинохт, аммо онҳо ӯро не. Намуди ӯ мисли намуди мисриён
буд ва ӯ бо забони мисрӣ гап мезад. Шояд дар аввал чунин намояд, ки Юсуф нисбати
бародарон хашмгин буд. Аммо ин тавр набуд. Юсуф бояд мефаҳмид, ки оё бародарон тағйир
ёфтаанд ва аз кори баде ки карда буданд, пушаймонанд? Ӯ онҳоро дӯст медошт ва мехост
ёрӣ расонад, лекин агар дар дилҳои онҳо то ҳол он хислатҳои бад ва бахилӣ боқӣ монда
бошад, пас ин кор имконнопазир буд.

● Вақте бародарон диданд, ки пули барои ғалла додаашон баргардонда шудааст,
онҳо чӣ ҳис карданд ва чӣ гуфтанд?

Баъд аз якчанд муддат хӯроки аз Миср овардаи онҳо тамом шуд.
Аҳли оилаи Яъқуб боз ба хӯрок эҳтиёҷ доштанд.

● Бародарон ҳангоми сафари дуюмашон ба Миср бо худ чӣ гирифтанд?

● Онҳо ҳамроҳашон киро гирифтанд?

Юсуф барои бародарон дар хонааш зиёфат ташкил кард. Бародарон боз ба тарс афтоданд.

● Онҳо аз чӣ метарсиданд?   (Ҳастӣ 43:18-ро хон)

Бародарон ба нозири хонаи Юсуф фаҳмонданд, ки онҳо бори гузашта, ҳангоми ба хона
баргаштанашон, дар халтаҳои худ пули барои ғалла додаашонро ёфтанд ва акнун онро боз
оварданд. Ба ғайр аз ин пул онҳо барои харидани ғалла боз пул овардаанд. Эҳтимол ҷавоби
нозир онҳоро ба ҳайрат гузошт. 

● Ӯ чӣ гуфт?

Вақте ки Юсуф ба хонаи худ даромад, хоби дар ҷавонӣ дидааш боз иҷро шуд. 

● Бародарон дар бораи падарашон нақл карда, баъд чӣ кор карданд?

Дар Китоби Муқаддас дар бораи Исои Масеҳ чизи аз ин ҳам аҷоибтар навишта шудааст. Рӯзе
фаро мерасад, ки ҳар одам пеши Ӯ зону хам карда, Ӯро Худованд эътироф менамояд.

● Ояти тиллоиро хон. Дар он рӯз ҳар одам боз чӣ кор мекунад?

/1

/1

/1

/1

/2

/2

/2



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б7

ДАРСИ 4-УМ: Ҳаёти Юсуф
Пурра бахшида шудани бародарон Ояти тиллоӣ:

Румиён 5: 10
Ҳастӣ, бобҳои

44 ва 45-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Аъмол 7: 12-15  •  2 Қӯринтиён 5: 17-21

Бародарон боз ба нохушӣ дучор шуданд. Вақте ки онҳо ба хона
бармегаштанд, онҳоро дар роҳ хизматгори Юсуф боздошт. Ӯ онҳоро дар
дуздидани ҷоми нуқрагӣ айбдор карда, назди Юсуф баргардонд. Вақте
ки Яҳудо бо Юсуф гап мезад, Юсуф аз суханони ӯ фаҳмид, ки дилҳои
бародаронаш тағйир ёфтаанд. Муносибати онҳо ба бародари хурдияшон
тамоман дигар буд, на он тавре ки бисёр сол пеш нисбати Юсуф буд.
Онҳо Бинёминро партофта нарафтанд, балки ӯро тарафдорӣ мекарданд
ва тайёр буданд, ки ҷазои ӯро ба худ гиранд! 

● Яҳудо ба Юсуф барои озод кардани Бинёмин чӣ пешниҳод кард?  

Акнун Юсуф метавонист худашро ба бародаронаш ошкор кунад. Он чизе ки барои барқарор
шудани дӯстӣ лозим буд, рӯй дод:

1. Виҷдони онҳо бедор шуд. 

2. Онҳо ба гуноҳашон иқрор шуданд. 

3. Онҳо аз рафтори бади кардаашон пушаймон буданд. 

4. Маълум буд, ки муносибати онҳо тағйир ёфтааст.

Ин чор ҳақиқат ба ту барои фаҳмидани чӣ будани тавба ёрӣ медиҳанд. Ҳар як гуноҳкор бояд
бо Худо муносибатҳояшро барқарор кунад. Ҳама гуноҳҳои мо бар зидди Худо содир шудаанд
ва моро аз Ӯ ҷудо мекунанд. Агар ту то ҳол муносибатҳоятро бо Худо барқарор накарда
бошӣ, тавба кун ва он чиро, ки дар ояти тиллоӣ навишта шудааст, бо боварӣ қабул кун. 

● Ояти тиллоиро навис. Дар он гуфта мешавад, ки ба шарофати чӣ мо
метавонем дӯстиамонро бо Худо барқарор кунем. Зери он суханоне, ки
дар ин бора мегӯянд, ХАТ КАШ.

Бародарон фикр мекарданд, ки Юсуф мурдааст. Аммо ӯ ба  шарофати зинда буданаш
тавонист онҳоро аз гуруснагӣ наҷот диҳад.

● Аз ояти тиллоӣ он ибораеро навис, ки дар бораи зинда будани Исо мегӯяд.
Баъд бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ҳаёти Юсуф ва наҷот ёфтани бародаро-
наш бо ҳаёти Писари Худо ва наҷот ёфтани гуноҳкорон чӣ умумиятҳо дорад.
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● Ҷавоби саволҳоро дар катакҳои мувофиқи КРОССВОРД навис, инчуни дар
катакҳое ки бо хати ғафс қайд шудаанд.

Аз чап ба рост
1. Юсуф фармон дод, ки ба халтаи Бинёмин .........ро андозанд.
2. Дар солҳои боқимондаи гуруснагӣ одамон чӣ намекарданд?
3. Фиръавн гуфт, ки беҳтарин ................ Мисрро ба шумо медиҳам.
4. Юсуф ба додараш Бинёмин чанд даста либос дод?

Аз боло ба поён
5. Падари Юсуф дар кадом сарзамин зиндагӣ мекард?
6. Бародарон гуфтанд, ки назди ҳар касе ки 

чизи дуздидашуда ёфт шавад, бигзор вай чӣ шавад?
7. Яъқуб бо аҳли оилааш ба Миср омада, бояд

дар кадом қисми он зиндагӣ мекарданд? 

● Ҳарфҳои катакҳои бо хати ғафс қайдшударо аз рӯи тартиби 
дуруст навис ва калимаи матни Китоби Муқаддас пайдо мегардад:

Юсуф                                аст!

● Ҳастӣ 45:26-28-ро хонда, ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун, то фаҳмӣ, ки он
хабарҳои хуш, ки Яъқуб дар бораи Юсуф шунид, бо Хушхабаре ки мо дар
бораи Худованд Исо мешунавем, аз кадом ҷиҳат монанд ҳастанд.

● Акнун муамморо ҳал кун ва хабарро хон.

A   Б   В   Д   Е   Ё   И   К   Қ   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ӯ   Ф   Х   Ҳ   Ч   Ҷ   Ш   Ъ   Э   Ю   Я   З

30 29 28  . . .                                                                                                                    . . .  3   2   1 

Хабарҳои хуш дар бораи Юсуф.

1. Юсуф ................ аст.
2. Юсуф ...................... Миср аст.
3. Юсуф намехост, ки .................... ва

бародаронаш дар Канъон аз гуруснагӣ
муранд.

4. Юсуф барои ба Миср овардани оилаи
худ ...................... фиристод.

Хушхабар дар бораи Худованд Исо.

1. Худованд Исо зинда аст.
2. Исо Ҳоким (Худованди) тамоми ҷаҳон аст.
3. Худованд Исо намехоҳад, ки ҷони ту бе

хӯроки рӯҳонӣ - Китоби Муқаддас мурад.

4. Худованд Исо барои наҷот додани мо
ҳама чизи лозимиро дод.
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Баллҳои иловагӣ:
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�икояи1�ум: Вохӯриҳо бо Исо - зани бемор

Ин ҳикоя дар бораи қуввати Худованд Исо мебошад. Луқо 
4:38-44-ро хон

Худованд Исо бо баъзе шогирдонаш ба хонаи Шимъӯни Петрус ба
меҳмонӣ омад. Аммо модарарӯси (модари зани) Петрус сахт бемор буд. Ӯ
ба бемории табларза гирифтор шуда буд ва таби баланд дошт. Аз Исо
илтимос карданд, ки ба вай ёрӣ диҳад.

Кӣ ба хонаи Петрус меҳмон шуд? И __ __ .

Модарарӯси Петрус ба кадом беморӣ гирифтор шуда буд? Дар зери

ҷавоби дуруст хат каш.

сурхча       табларза       гул

Исо ба табларза фармон дод, ки аз
ин зан барояд! Зан даррав шифо
ёфт. Ин боз як мӯъҷизаи Исо буд!
Зан аз ҷояш бархост ва барои
меҳмонон дастархон паҳн кард.

Худованд Исо  Писари Худо аст,
бинобар ин Ӯ метавонад ҳар
беморро шифо диҳад.

Он бегоҳ назди Исо бисёр одамон омаданд, то ки Ӯ онҳоро шифо диҳад.

Калимаро ранг кун.

Исо ҳамаи онҳоро шифо дод.

Худованд Исо ба ҳар касе ки назди Ӯ меояд, ёрӣ дода метавонад.

Дар рӯи дастархон расми хӯрокро каш
ва тамоми расмро ранг кун. 
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б8



Вақте ки кӯдакон ба бемории гул
ё сурхча гирифтор мешаванд, ба
мактаб ё боғчаи кӯдакон
намераванд, то ки беморияшон ба
ягон каси дигар нагузарад. Дар
замони Исо бемории хатарнок
вуҷуд дошт, ки номаш махав буд.
Ин беморӣ аз як одам ба одами
дигар мегузашт. 

Одамоне ки ба бемории махав
гирифтор мешуданд, бояд дур аз
хона ва оила зиндагӣ мекарданд.
Ба одами сиҳат наздик шудани
онҳо мумкин набуд!

Боре бо Худованд Исо одаме
вохӯрд, ки бемории махав дошт. Ӯ аз Исо хеле илтимос мекард, ки ӯро шифо
диҳад. Худованд Исо ҳар одамро бисёр дӯст медорад. Ӯ ба ин одам нигоҳ кард
ва хост ба вай ёрӣ диҳад.

Исо як чизи ғайриоддӣ кард: Ӯ ба ин шахси бемор даст расонд! Ин беморӣ ба
Исо нагузашт, бемор бошад ҳамон лаҳза шифо ёфт! Ин одам ба Исо хеле
сипосгузор буд! Исо ҳаёти ӯро тағйир дод. Акнун ӯ аз бемории махав шифо ёфт.

Дар ҷойи холии ҷумлаҳо калимаи мувофиқро навис. 

шифо               махав               даст

Одаме ки бемории _ _ _ _ _ дошт, бо Худованд Исо вохӯрд.

Шахси махавӣ аз Исо илтимос мекард, ки ӯро _ _ _ _ диҳад.  

Исо ба бемор _ _ _ _  расонд, ва ӯ сиҳат шуд. 

Худованд Исо дар амал нишон дод, ки ин одамро бисёр дӯст
медорад.

Оё ту Худованд Исоро дӯст медорӣ?
Муҳаббати бузурги Ӯ ба ту дар он аён шуд, ки
Ӯ дар салиб ба ҷои ту мехкӯб шуд!

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б8
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�икояи2�юм: Вохӯриҳо бо Исо - Шахси махавӣ

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Худованд Исо моро бисёр дӯст медорад. Луқо
5:12-16-ро хон

Либоси Худованд Исоро ранг
кун ва расми он касро, ки Ӯ

ба вай даст расонд, каш.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Омӯзиши Китоби Муқаддас Б8

�икояи3�юм: Вохӯриҳо бо Исо - Шахси мафлуҷ (шал)

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Худованд Исо гуноҳҳои моро мебахшад. Луқо
5: 17-26-ро хон

Одамон барои шунидани Исо аз бисёр
ҷойҳо меомаданд. Хонае ки онҳо
акнун дар он ҷамъ шуданд, хеле танг
буд. Чор мард кӯшиш мекарданд, ки
рафиқашонро, ки роҳ гашта
наметавонист, ба хона дароранд. Лекин
онҳо аз сабаби одамони бисёри
ҷамъшуда ин корро карда
наметавонистанд.

Он гоҳ рафиқон ба боми хона
баромада, онро шикоф карданд. Баъд
онҳо рафиқашонро ба воситаи ресмон
назди Исо фуроварданд. Худованд Исо хеле хурсанд шуд, ки онҳо ба Ӯ бовар
мекунанд. 

Исо медонист, ки ин шахси бемор пеш бад рафтор мекард. Бинобар ин Ӯ ба вай
гуфт: “Гуноҳҳои ту бахшида шуд”.

Дар гирди ҷавоби дурусти саволҳо хат каш.

Шахси беморро чанд кас оварданд?  3      10      4

Беморро аз куҷо ба хона дароварданд? дар     тиреза      бом

На ҳама одамон бовар мекарданд, ки Худованд Исо қудрати бахшидани гуноҳҳоро
дорад. Исо барои исбот кардани он, ки Ӯ инро карда метавонад, ба бемор фармон
дод, ки аз ҷояш хезад. Вақте ки бемор дарҳол аз ҷояш хест ва Худоро ситоиш
карда, ба хона рафт, ҳама ҳайрон шуданд.

Калимаҳоро ранг кун.

Исо гуноҳҳои ин одамро
бахшид.

Худованд Исо метавонад гуноҳҳои одамонро бахшад. Ӯ мехоҳад, ки ту ҳам аз Ӯ
бахшиш пурсида, дигар кори бад накунӣ.

Расми беморро, ки бо ҷогаҳаш
назди Исо мефуроварданд, каш.

/10
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Левӣ, ки ӯро одатан Матто меномиданд, аз
одамони шаҳрашон боҷ ҷамъ мекард. Одамон
ӯро дӯст намедоштанд, чунки ӯ барои румиён,
ки кишварашонро ишғол карда буданд, кор
мекард. Эҳтимол, баъзе вақт ӯ барои худ аз
пули муқаррашуда зиёдтар мегирифт. 

Боре ба шаҳр Худованд Исо омад. Ӯ Матторо
дида, ба ӯ гуфт: “Аз пайи ман биё!”

Матто дарҳол хест ва ҳама чизро монда, аз
пайи Исо рафт.

Кӣ аз пайи Исо рафт?

М __ __ __ __ .

Исо ба ӯ чӣ гуфт?

Матто дӯстонашро ҷамъ карда, Исоро бо шогирдонаш ба хӯрок таклиф
кард.

Матто хеле хурсанд буд, чунки
ҳаёташ пурра дигаргун шуд. Акнун
ӯ пайрави Исо шуд. 

Ту ҳам метавонӣ пайрави Худованд
Исо шавӣ.

Барои ин ту бояд ба Ӯ ҳамчун ба
Худованд ва Наҷоткори худ бовар
кунӣ.

/10

�икояи4�ум: Вохӯриҳо бо Исо  -  Матто

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр мо метавонем Исоро пайравӣ кунем. Луқо
5: 27-32-ро хон

Аз  п__ __   М __ __   биё.

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:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Вохӯриҳо бо Исо
Зани шифоёфта Ояти тиллоӣ:

Матто 14:14

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 4: 38-44-ро
хон

Худованд Исо ба ҳар ҷое ки
мерафт, мӯъҷизаҳои бузург
мекард. Одамони бемор шифо
меёфтанд, дигарон бошанд
мадад меёфтанд. Дар яке аз
рӯзҳои шанбе Ӯ дар куништ
(ибодатгоҳ) як беморро шифо
дод. Бегоҳии ҳамон рӯз Ӯ дар
хонаи Шимъӯни Петрус
меҳмон шуд. Андриёс, Яъқуб
ва Юҳанно ҳам ҳамроҳи Ӯ
буданд. Модарарӯси (модари
зани) Шимъӯн бо таби баланд
дар ҷогаҳ хобида буд. Аз Исо илтимос карданд, ки ба вай мадад расонад.
Исо ба дасти ӯ расида, ба табларза фармон дод, ки аз вай берун шавад ва ба
зан ёрӣ дод, ки аз ҷояш хезад. Бемор дарҳол сиҳат шуд. Ин боз як мӯъҷизаи
Исо буд! Зан дарҳол хурсандона аз пайи паҳн кардани дастархон шуд. 

● Расмро ранг кун. Баъд ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро
навис.

1. Исо дар хонаи Шимъӯни меҳмон шуд.

2. Аз Исо илтимос карданд, ки ба ин зан расонад.

3. Исо ба дасти зан расонд.

4. Исо ба табларза дод, ки аз ин зан берун шавад.

П
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

Бегоҳӣ ба назди Исо бисёр
одамонеро оварданд, ки
бемориҳои гуногун доштанд.

Худованд Исо метавонист онҳоро
монда равад, чунки хеле хаста
шуда буд. Лекин Ӯ одамонро
шифо медод ва ба онҳо ёрӣ
мерасонд. Ҳар касе ки назди
Худованд Исо омада буд, аз Ӯ
мадад гирифт.

● Ҷумлаҳои ДУРУСТРО бо аломати (V) ва НОДУРУСТРО бо аломати (Х)
қайд кун.

Бегоҳӣ назди Исо бисёр беморонро оварданд. 

Исо ба онҳо ёрӣ надода, онҳоро ҷавоб дод.

Исо ҳамаи он беморонро шифо дод.

Рӯзи дигар Исо пагоҳии барвақт аз хоб хест. Ӯ ба
як ҷойи ором рафт, то ки ба Падари Худ дуо
кунад. Лекин одамон Ӯро ҷустуҷӯ карда, ёфтанд.

Одамон ҳама вақт назди Исо меомаданд, чунки Ӯ
онҳоро дӯст медошт ва қуввати Худоро дошт.

● Дар Инҷили Матто 9:35 гуфта мешавад, ки Исо дар рӯи замин чӣ кор
мекард. Дар ҷойи холии ҷумлаҳо калимаи мувофиқро навис.

мавъиза           шифо               гашта

Ва Исо дар ҳамаи шаҳрҳо ва деҳот __ __ __ __ __, дар куништҳои онҳо

таълим медод, Инҷили Малакутро __ __ __ __ __ __ __  (паҳн) мекард,

ва ҳар беморӣ ва заъфи (бемадории) мардумро  __ __ __ __  медод.

/6
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Вохӯриҳо бо Исо
Шахси махавӣ Ояти тиллоӣ:

Матто 11:5

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 5: 12-16-ро
хон

Вақте ки кӯдакон ба бемории гул ё сурхча гирифтор мешаванд, ба мактаб ё боғчаи
кӯдакон рафтани онҳо  мумкин нест,
то ки беморияшон ба дигарон
нагузарад. Пеш, дар давоми бисёр
асрҳо бемории хатарнок вуҷуд дошт,
ки номаш махав буд. Ҳар касе ки ба
ин беморӣ гирифтор мешуд, бояд дур
аз хона ва оила зиндагӣ мекард. Ба
одами сиҳат наздик шудани чунин
беморон мумкин набуд. 

Боре бо Исо одаме вохӯрд, ки
бемории махав дошт. Вақте ки ӯ
Исоро дид, ба зону афтода, аз Ӯ
илтимос мекард, ки вайро шифо
диҳад. Шахси махавӣ илтимос карда
мегуфт: “Худовандо! Агар хоҳӣ,
метавонӣ маро пок кунӣ”.

● Ҳарфҳои партофташударо навишта, суханонеро, ки шахси махавӣ ба 
Худованд Исо гуфт, пурра кун.

Он гоҳ Худованд Исо як чизи ғайриоддӣ кард. Ӯ ба
шахси махавӣ даст расонда, гуфт: “Мехоҳам, пок шав!”
Ин беморӣ ба Исо нагузашт, бемор бошад ҳамон лаҳза
сиҳат шуд. Ин боз як мӯъҷизаи Исо буд!

/6

Х __ __ о__ __ н__ __!  

А __ __ __    х__ __ __,   

м __ __ __ в __ __ӣ   м __ __ __   

п __ __   к __ __ __ .

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



ҲАМАГӢ: 

● Кроссвордро пур кун.

Аз боло ба поён

1. Номи беморӣ чӣ буд?

2. Беморро кӣ шифо дод?

3. Исо ин одамро __ __ __ __  кард
(ба ӯ даст расонд).

Аз чап ба рост

4. Мо чунин шифоёбиро чӣ мегӯем?

Худованд Исо боз қуввати бузурги Худро зоҳир кард. Ӯ метавонад ҳаёти одамонро
тағйир дода, онҳоро тамоман дигар кунад.

Худованд Исо инчунин метавонад одамонро бахшад ва аз гуноҳ озод кунад. Барои
ин мо метавонем мисли он шахси махавӣ аз Ӯ илтимос кунем.

Исо ба он шахси махавӣ гуфт, ки рафта ба коҳин (хизматгори Ибодатгоҳ) сиҳат
шуданашро нишон диҳад. Танҳо баъд аз ин ба ӯ иҷозат дода мешуд, ки назди
оилааш ва ба кораш баргардад. Ин одам он вохӯриро бо Исо ҳеҷ гоҳ фаромӯш
намекард!

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Худованд Исо қувваи бузурги Худро зоҳир кард. 

Худованд Исо метавонад гуноҳҳои моро бахшад.

Шахси махавӣ бояд пеши духтур мерафт.

/6
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Вохӯриҳо бо Исо 
Шахси мафлуҷ (шал) Ояти тиллоӣ:

Луқо 5:24
(қисми якум)

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 5:17-26-ро
хон

Аз паси Исо ҳама вақт бисёр одамон
мерафтанд. Ҳама мехостанд суханони Ӯро гӯш
кунанд ва корҳоеро, ки Ӯ мекунад, бинанд.

Боре дар як хона одамони бисёр ҷамъ шуданд,
то ки таълимоти Исоро гӯш кунанд. Дар даруни
хона ҷой чунон танг буд, ки баъзе одамон дар
берун истода, суханони Исоро гӯш мекарданд. 

Чор рафиқ як дӯсти беморашонро бо
ҷогаҳаш  бардошта оварданд. Онҳо
кӯшиш мекарданд, ки ӯро ба хона, назди
Исо дароранд. Лекин аз сабаби бисёр
будани одамон ин корро карда
наметавонистанд, бинобар ин ба болои
бом баромаданд.

Онҳо бомро шикоф карда, рафиқи
беморашонро бо ҷогаҳаш ба назди Исо
фуроварданд. 

● Калимаҳоро дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо мувофиқ навис.

даруни         беруни
1. Исо одамонро дар  __ __ __ __ __ __  хона таълим медод.

Дар дарун ва  __ __ __ __ __ __  хона бисёр одамон буданд.

бомро         хона         Чор
2. __ __ __  рафиқ __ __ __ __ __ шикоф карда, дӯсти беморашонро

ба даруни __ __ __ __  фуроварданд.

беморашонро         назди
3. Онҳо рафиқи __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ба  __ __ __ __ __

Исо фуроварданд. /14

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



ҲАМАГӢ: 

● Ҳарфҳои аввали номи чизҳои тасвиршударо навис ва мефаҳмӣ, ки дар ин
чор рафиқи бемор чӣ ба Исо маъқул шуд.

Худованд Исо ба бемор гуфт: “Гуноҳҳои ту бахшида шуд”. Чунин суханони Ӯ ба
роҳбарони динӣ  маъқул нашуданд. Онҳо медонистанд, ки танҳо Худо метавонад
гуноҳҳои одамро бахшад. Он гоҳ Исо ба онҳо фаҳмонд, ки Ӯ Худо аст, ва метавонад
гуноҳҳои одамонро бахшад.

● Калимаҳои Ояти тиллоиро ранг карда, аз ёд кун.

Писари Одам дар рӯи
замин қудрати

бахшидани гуноҳҳоро
дорад.

Луқо 5:24(а)

Худованд Исо барои исбот кардани он,
ки Ӯ Худо аст, ва аз ҳамин сабаб
метавонад гуноҳҳоро бахшад, ба бемор
фармон дод, ки аз ҷогаҳаш хезад. Вақте
ки бемор дарҳол аз ҷояш хест ва Худоро
ситоишкунон ба хона рафт, ҳама ҳайрон
шуданд.

Чизи муҳиме ки бемор аз Худованд Исо
гирифт - бахшида шудани гуноҳҳояш буд.
Исо дар салиб барои гуноҳҳои одамон
мурд, баъд зинда шуд, то ки ту ҳам
бахшида шудани гуноҳҳоятро пайдо
карда тавонӣ.

В Ӣ
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ҲИКОЯИ 4-УМ: Вохӯриҳо бо Исо
Матто Ояти тиллоӣ:

Луқо 5: 32

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Луқо 5:27-32-ро
хон

Суханҳо ва кирдори Худованд Исо ба бисёр одамон
таъсир мекарданд. Баъзеҳо бошанд, кор ва
хонаҳояшонро монда, Ӯро пайравӣ мекарданд. Ин
ҳикоя дар бораи ҳамин хел одам аст. Номи ӯ Левӣ
буд, лекин ӯро одатан Матто меномиданд.

Матто боҷгир буд. Ӯ андоз ҷамъ мекард. Одатан ӯ
назди роҳ менишаст ва одамон наздаш омада, барои
румиён, ки кишварашонро идора мекарданд, пул
месупориданд. 

Боҷгиронро ҳама бад медиданд, чунки онҳо барои
душманоне ки кишварашонро ишғол карда буданд,
кор мекарданд. Боҷгирон бисёр вақт як қисми пулро
ба кисаи худ меандохтанд. Бисёр одамон боҷгиронро
дузд меномиданд. Аз ҳамин сабаб Матторо ҳам
ҳурмат намекарданд. 

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор ва ҷумлаҳоро пурра кун.

Левиро одатан АМТОТ __ __ __ __ __  меномиданд.

Матто аз одамон БҶО __ __ __   ҷамъ мекард.

Матто барои ЁНМИРУ __ __ __ __ __ __  кор мекард.

Бисёр одамон боҷгиронро ДЗДУ __ __ __ __   меномиданд.

Исо Матторо дида, ба ӯ гуфт: “Аз пайи Ман
биё”.  

Шояд Матто фикр кард, ки “Наход Худованд Исо
дар ҳақиқат мехоҳад, ки ман барин одам аз пайи
Ӯ равад? Оё ҳақиқатан Ӯ маро ин қадар дӯст
медорад?”

Матто қарор кард, ки бояд дарҳол ба суханони Ӯ
гӯш кунад, чунки Худованд Исо ба ӯ инро гуфт.
Ӯ ҳама чизро монда, аз пайи Исо рафт.
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Вақте ки Исо ба Матто “Аз пайи Ман биё” гуфт, Матто се кор кард.

● Назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 3-ро гузошта, тартиби воқеаҳоро
дуруст кун.

Матто аз пайи Исо рафт. 

Матто ҳама чиро монд.

Матто аз ҷояш хест.

Ҳамон рӯз Матто зиёфат ташкил кард. Ӯ
мехост, ки ҳама дӯстонаш бо Исо шинос
шаванд. Роҳбарони дин фикр мекарданд,
ки ҳамроҳи гуноҳкорон дар сари
дастархон нишастани Исо кори нодуруст
аст. Ту ҷавоберо, ки Исо ба онҳо дод, дар
ояти тиллоӣ ёфта метавонӣ. 

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг карда, онро аз ёд кун.

Ман омадаам, ки на
одилонро, балки

гуноҳкоронро ба тавба
даъват кунам.

Луқо 5: 32

Худованд Исо гуноҳро, яъне рафтори нодурусти моро бад мебинад, лекин
Ӯ моро дӯст медорад. Ӯ барои он мурд, ки гуноҳҳои мо бахшида шаванд.
Мо ҳам бояд мисли Матто аз пайи Исо равем ва бовар кунем, ки Ӯ моро
мебахшад. 
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Муаллифони Инҷилҳо 
Ҳаворӣ Матто Ояти тиллоӣ:

Матто 16:16

Матто 9:9-13;
ва 27:37-42-ро

хон

[Эзоҳ: Дар ин силсилаи дарсҳо ба ту лозим меояд, ки ба ғайр аз матни Китоби Муқаддас барои ин
дарс боз бисёр оятҳои гуногунро хонӣ.  Пеш аз он ки ба саволҳо ҷавоб диҳӣ, онҳоро бо диққат хон.]

Матто кӣ буд?

Муаллифи Инҷили якум - Матто яҳудӣ буд. Ӯ Инҷилро барои яҳудиён навишт, то ба онҳо
нишон диҳад, ки Худованд Исо ҳамон Подшоҳест, ки Худо ба халқи яҳудӣ ба воситаи
пайғамбарон ваъда карда буд. Онҳо Масеҳро солҳои бисёр интизор буданд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис ва номи дигари
Матторо мефаҳмӣ.

● Исо Маттои боҷгирро дар куҷо дид?
Ҷавобро дар рӯи расми миз навис.

● Исо ба ӯ чӣ гуфт?

● Луқо 5: 28-ро хон ва навис, ки Матто ҳангоми ба Исо итоат
карданаш чӣ кор кард?

Худованд Исо ба мо сухани Худро боқӣ гузоштааст, ки дар он Ӯ моро ҳам назди Худ даъват
менамояд, чуноне ки замоне Матторо даъват карда буд. Оё мо ҳам, мисли Матто, тайёрем
ҳаётамонро ба Худованд бахшем? Аз ҳамон лаҳза ҳаёти Матто хеле тағйир ёфт - ӯ яке аз
дувоздаҳ шогирди Исо шуд. Матто ҳангоми сафарҳояш бо Худованд Исо бисёр панду
насиҳатҳои Ӯро мешунид ва мӯъҷизаҳои Ӯро медид.

Е Ӣ
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ:

Матто Исоро дар Инҷил ҳамчун Подшоҳ тасвир мекунад.
Матто Инҷили худро бо нақли таваллуди Худованд Исо сар мекунад. (Матто, бобҳои 1 ва 2)

● Дар муаммо аз ҳикоя дар бораи таваллуди
Исо калимаҳо оварда шудаанд. Онҳоро ёфта,
дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар
самтҳои гуногуни муаммо ҷойгир шудаанд.

ТАВАЛЛУД, ШАРҚ, СИТОРА, 

МАРЯМ, КӮДАК, ТИЛЛО.

● Ҳама ҳарфҳои боқимондаро дар поён навис
(аз чап ба рост), ва мефаҳмӣ, ки мунаҷҷимон 
киро ҷустуҷӯ мекарданд, то ки парастиш кунанд?

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

Ин Подшоҳро Худо кайҳо ваъда карда буд.

Китобҳое ки Мусо ва пайғамбарон навишта буданд, барои яҳудиён аҳамияти калон доштанд. Ҳоло
ҳамаи ин китобҳо дар Китоби Муқаддас қисми Аҳди Қадим ном доранд. Дар Аҳди Қадим дар
бораи Подшоҳ, ки Масеҳ номида мешавад, бисёр навишта шудааст. Матто бештар аз 100 бор
оятҳои Аҳди Қадимро иқтибос меоварад, то исбот кунад, ки Исо Подшоҳи ваъдашуда аст.

● Матто 21:4-5-ро хон ва навис, ки яке аз пайғамбарони Аҳди Қадим 500 сол пеш аз
таваллуди Исо чӣ гуфтааст.

Подшоҳ рад карда мешавад ва мехкӯб мегардад.
Ба баъзеҳо маълум буд, ки Исо ҳамон Подшоҳи ваъдашуда аст. Лекин бисёриҳо Ӯро қабул кардан
нахостанд ва баъдар Ӯро мехкӯб карданд. 

● Матто 27: 37-ро хон ва бо ҳарфҳои калон дар расми
лавҳа навис, ки дар болои сари Исои мехкӯбшуда чӣ
навиштанд?

● Акнун Матто 27: 42-ро хон ва навис, ки роҳбарони
дин аз Исо чиро талаб мекарданд, то ки ба Худо будани Ӯ бовар кунанд?

Агар Худованд Исо мувофиқи талаботи онҳо рафтор мекард, Ӯ ҳеҷ гоҳ барои мо ҳамчун
Наҷотдиҳанда намемурд, ва мо барои гуноҳҳоямон аз Худо бахшиш гирифта наметавонистем.

● Ояти тиллоро навис, то фаҳмӣ, ки Петрус Исоро чӣ номид. 

Рӯзе мерасад, ки Худованд Исо, ки ҳоло зинда аст ва дар осмон
ҳукмронӣ мекунад, дар замин ҳам чун Подшоҳи бузурги тамоми

замин ҳукмронӣ мекунад.
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Инҷили Марқус Инҷили кӯтоҳтарин буда, асосан барои румиён навишта шуда буд. Агар ту онро
хонӣ, пай мебарӣ, ки Марқус бар хилофи Матто, фақат баъзан урфу одатҳои яҳудиро зикр
кардааст. Нақли Марқус кӯтоҳ буда, пур аз воқеаҳо ва амалҳо аст!

Марқус кӣ буд?

Марқус номи лотинӣ (румӣ) мебошад, лекин ӯро дар байни яҳудиён бо номи яҳудӣ меномиданд.

● Аъмол 12: 12-ро хон, то ки номи яҳудии Марқусро фаҳмӣ. Баъд дар поён дар зери номи
яҳудии ӯ хат каш.

Луқо    Юҳанно    Петрус    Микоил

Аз Аъмол 12:5-12 мо мефаҳмем, ки оилаи
Марқус дар давраи аввали ҷамоат ба масеҳиён
шинос буд. Дар хонаи онҳо бисёр вақт
масеҳиёни Ерусалим ҷамъ мешуданд. 

● 1. Масеҳиён ҷамъ шуда, чӣ кор
мекарданд?

2. Барои чӣ онҳо чунин мекарданд?
3. Номи модари Марқус чӣ буд?

Петрус дар номаи худ Марқусро “писарам Марқус” меномад (1 Петрус 5:13). Ин
маънои онро надорад, ки Петрус падари ҷисмонии ӯ буд. Петрус ӯро барои он
чунин меномид, ки Марқус барояш хеле азиз буд.  Марқус аз ҳавворӣ Петрус дар
бораи Худованд Исо фаҳмид ва бисёр чизҳоро омӯхт.

Марқус масеҳӣ буд, бинобар ин мехост ба Худо хизмат кунад. Мо дар Аъмол 12:25 ва 13:4-5
мехонем, ки ӯ ба ҳавворӣ Павлус ва хеши худ Барнаббо дар хизматгузорӣ мадад мекард. Онҳо
якҷоя сафар карда, Инҷилро (Хушхабарро) дар бораи
Худованд Исо паҳн мекарданд. 

● Дар зери киштӣ номи он ҷазираро навис, ки Марқус
он ҷо равон шуда буд.

Аммо Павлус дар сафари дуюми миссионерии
(хушхабаррасонии) худ Марқусро ҳамроҳаш гирифтан нахост.

● Аъмол 15:36-38-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки барои чӣ ин тавр шуд.

● Номи он одамеро навис, ки Марқусро 
ҳамроҳаш гирифт (ояти 39).

Бо вуҷуди он, ки Павлус дар сафари дуюми миссионерии худ Марқусро ҳамроҳаш гирифтан
нахост, Марқус баъдтар дигаргун шуд. Павлус дар охири ҳаёти худ хоҳиш кард, ки Марқусро
наздаш фиристанд, зеро медонист, ки Марқус ба ӯ мадад мерасонад. ( 2 Тимотиюс 4:11-ро хон)

1.

2.

3.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ДАРСИ 2-ЮМ: Муаллифони Инҷилҳо 
Марқус Ояти тиллоӣ:

Марқус 10:45

Аъмол 12: 5 - 12 
Марқус 1: 29 - 42-

ро хон
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ҲАМАГӢ: 

Марқус Исоро ҳамчун Хизматгори Комили Худо тасвир мекунад.

Марқус боре ҳангоми хизматаш ба Худо пешпо хӯрда буд. Вале чӣ гуна хуш аст, вақте ки мо
мебинем, ки Худо ӯро ислоҳ намуд ва ба ӯ навиштани Хушхабарро дар бораи Хизматгори Комили
Худо - Худованд Исои Масеҳ боварӣ намуд.

Марқус дар 16 боби Инҷили навиштааш на ба он чи ки Худованд Исо мегуфт, балки ба корҳои
кардаи Ӯ диққати бештар медиҳад. Масалан, ӯ дар Инҷил 18 мӯъҷизаи Исо кардаро баён мекунад.

Ҳикояи Марқус дар бораи Хизматгори Худо аст, бинобар ин ӯ дар бораи таваллуд ва давраи
кӯдакии Исо хотиррасон накарда, нақлашро якбора аз ҳаёти ҷамъиятии Ӯ, ки ба Худо ва одамон
бахшида шуда буд, сар мекунад.

Хизматгори Худо бо дастони Худ кор мекунад.

● Оятҳои поёнро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Исо бо дастони Худ чӣ кор
мекард?

Марқус 1:30 ва 31

Марқус 1:41

Хизматгори хуби Худо мебинад, ки чӣ кардан лозим аст.
● Оятҳои поёнро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Исо аввал чиро дида, амал

мекард?

Марқус 6:34

Марқус 6:48

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери кори аз ҳама бузурге ки Худованд Исо барои мо кард,
ХАТ КАШ.

Марги Худованд Исо дар салиб кори бузургтарини дар рӯи замин кардаи Ӯ мебошад: акнун ҳар
касе ки ба Ӯ бовар кунад, гуноҳҳояш бахшида мешаванд. Худованд Исоро паст мезаданд ва бо Ӯ
аз ғулом ҳам бадтар муносибат мекарданд! Исои Масеҳ хости Худоро ба ҷо оварда, дар салиб
мурд. Аммо Худо Ӯро зинда кард! 

Марқус нишон медиҳад, ки Худованд Исо дигаронро ҳам ба хизмати Худо даъват мекунад.
Худованд Исо мехоҳад, ки дигарон ҳам ба Худо хизмат кунанд. 
Аввалин одамонеро, ки Исо ба чунин хизмат даъват кард, 
хизматгорони махсус - ҳаввориён буданд.

● Кроссвордро пур кун. 
Ҷавобҳоро дар Марқус 3:13-19 ҷустуҷӯ намо.

1.  Номи шогирде ки Исо ба ӯ Петрус ном ниҳод, чӣ буд?
2.  Исо ба онҳо барои шифо додан чӣ дод?
3.  Ҳаввориён чанд нафар буданд?
4.  Исо ба ҳаввориён қудрат дод, ки киҳоро берун кунанд?

Худо мехоҳад, ки мо ба Писари Ӯ бовар кунем ва мисли Ӯ
хости Худоро дар ҳаётамон бо ғайрат ба ҷо оварем. Ӯ

мехоҳад, ки мо шогирдони Худованд Исо бошем.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ДАРСИ 3-ЮМ: Муаллифони Инҷилҳо
Луқо Ояти тиллоӣ:

Луқо 19:10
Луқо 1: 1- 4-ро

хон

Оё ту дар мактаб дар бораи ягон воқеаи ғайриодӣ иншо ё мақола навиштаӣ? Масалан, дар бораи ба
деҳаатон ё шаҳратон омадани ягон одами машҳур, ё экскурсияи мактабӣ. 
Инҷили сеюм дар бораи ҳаёти Шахси Махсус муфассал ҳикоя мекунад!

● Луқо нақлашро ба 
кӣ навишта буд?

● Ояти 4-ро боз хон ва бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки барои чӣ Луқо
нақлашро ба ӯ навишт?

Луқо кӣ буд?
Номи Луқо дар Аҳди Нав ҳамагӣ се бор вомехӯрад. Ӯ дӯсти наздики Ҳавворӣ Павлус буд. Вақте
ки мо китоби “Аъмоли Ҳаввориён”-ро мехонем, ки муаллифаш инчунин Луқо аст, мебинем, ки ӯ
бисёр вақт ҳамроҳи Павлус сафар мекард. (Ба Аъмол 16:10-12 нигар)

Павлус дар нома ба Қӯлассиён 4:14 дӯсти хубаш Луқоро баён мекунад.

● Дар поён навис, ки ӯ дар бораи дӯсташ Луқо чӣ навиштааст.

Дар номаи охири худ ба Тимотиюс, ки Павлус онро аз ҳабсхона навиштааст, ӯ дар бораи
вафодории Луқо хотиррасон мекунад.

● Дар поён навис, ки Павлус дар 2 Тимотиюс 4:10 дар бораи Луқо чӣ мегӯяд.

Луқо Исоро ҳамчун Одами комил тасвир мекунад. 
Луқо яҳудӣ набуд. Ӯ урфу одат ва маҳалҳои халқи яҳудиро дар Инҷили худ аниқ тасвир мекунад,
то ки барои хонандаи ғайрияҳудӣ фаҳмо бошад.

Луқо мехост, ки хонанда фаҳмад: Худованд Исо пурра одам шуд, лекин бо вуҷуди ин Ӯ Худо буд.
Бинобар ин ӯ Инҷилро аз нақли таваллуди Худованд Исо сар мекунад. 

● Луқо 2:11-ро хон ва зери он калимае хат каш, ки Фаришта бо он
Исои Кӯдакро тасвир менамояд.

Подшоҳ      Хизматгор       Наҷотдиҳанда      Чӯпон

Луқо ягона муаллифи Инҷил аст, ки воқеаҳои замони кӯдакии Исоро нақл мекунад.

● Луқо 2:52-ро хон ва дар гирди номи онҳое хат каш, ки Исо дар ҳикмат ва
муҳаббат наздашон тараққӣ мекард.

Худо одамонтанҳо
ҳамсояҳо

танҳо
хешовандон

танҳо
дӯстон
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Луқо инчунин озмоиш (васваса) шудани Худованд Исоро баён мекунад.

●   Луқо 4:1-12-ро хон ва дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Исо аз санг нон кард.

Иблис (шайтон) Исоро озмоиш карда гуфт, ки ба вай саҷда кунад. 

Исо ба ягон озмоиши иблис наафтод.

Худованд Исо аз мо фарқ дошта, Одами Комил мебошад. Ин аз воқеаҳои ҳаёти Ӯ аниқ маълум аст. 

Луқо дар нақли худ дар бораи Одами Комил менависад, ки Исо, мисли одамон, ба дуо кардан
эҳтиёҷ дошт, бинобар ин бисёр дуо мекард. Инчунин Луқо Худованд Исоро Писари Одам меномад.

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он калимае хат каш, ки мегӯяд, ки Худованд Исо
барои ба кӣ ёрӣ додан омадааст. Ин дар ҳаёти заминии Писари Одам мақсади асосӣ буд.

Луқо дар Инҷил баён мекунад, ки чӣ тавр Исо ин корро ба воситаи марги Худ дар салиб иҷро кард.

Он вақт одамон дар бораи Худованд Исо суханони аҷоиб гуфтанд, ки Одами Комил будани Ӯро
нишон медиҳад. 

● Он қисми оятҳоро, ки Одами Комил будани Худованд Исоро нишон медиҳанд, навис.

Пилотус чӣ гуфт? 
(Луқо 23: 14)

Ҷинояткори мехкӯбшуда чӣ
гуфт? 
(Луқо 23: 41)

Мирисад чӣ гуфт? 
(Луқо 23: 47)

Дар охири Инҷили Луқо дар бораи эҳё (зинда) шудан ва ба осмон рафтани Худованд Исо нақл
карда мешавад.

● Луқо 24: 51-ро хон ва дар расми абр навис, ки ҳоло Худованд Исо дар куҷо аст.

ҲАМАГӢ:

/2

/3

/3

/3

Писари Худо - Худованд Исо Одами Комил мебошад. Ӯ дар замин зиндагӣ кард, дар
салиб мурд, ва зинда шуд, то ки ба ту имконияти наҷот ёфтанро диҳад. Оё ту аз Ӯ
барои гуноҳҳоят бахшиш пурсидаӣ? Агар ту чунин карда бошӣ, пас мисли Луқо дар

бораи Ӯ ба дигарон нақл кун!



ФАМИЛИЯ
ВА НОМ Омӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ДАРСИ 4-УМ: Муаллифони Инҷилҳо 
Ҳавворӣ Юҳанно Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 20:31
Юҳанно 20:26-31-

ро хон

Юҳанно кӣ буд?

Юҳанно мисли Матто яке аз дувоздаҳ шогирди Исо буд. Ӯ аввалин шуда Исоро пайравӣ кард.
Юҳанно ҳангоми мехкӯб шудани Исо назди салиби Ӯ меистод, ва шоҳиди зинда шудани Ӯ буд.
Ӯ илова ба Инҷил боз се номаи кӯтоҳ ва китоби Ваҳйро навиштааст.  

Номаи якуми Юҳанно 1:1-ро хон. 

Дар ин оят Худованд Исо “Каломи (Сухани) ҳаёт” номида шудааст.

● 1 Юҳанно 1:1-ро истифода бурда, дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Юҳанно суханони Исоро шахсан шунидааст. 

Юҳанно Исоро танҳо дар хоб дидааст.

Юҳанно Исоро ламс кардааст (даст расондааст).

Юҳанно дар Инҷил худашро на бо ном, балки ба таври махсус меномад.

● Юҳанно 13:23-ро хон, то фаҳмӣ, ки Юҳанно худашро чӣ тавр меномад?

● Марқус 1:19-20-ро хонда, номи аъзоёни оилаи Юҳанноро навис .

● Касбу кори Юҳанно чӣ буд?  Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Нонпаз           Подабон           Сохтмончӣ           Моҳигир

Юҳанно, бародараш ва рафиқи онҳо Петрус дар байни дувоздаҳ шогирдони Худованд Исо
шогирдони махсус буданд.

/1

/1

/2
Падари ӯ: Модари ӯ

Бародари ӯ:Юҳанно
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Юҳанно Исоро ҳамчун Писари Худо тасвир мекунад.

Ҳангоми омӯзиш мо дидем, ки Луқо Исоро ҳамчун Одами Комил тасвир мекунад. 
Юҳанно бошад, ба Писари Худо будани Исо диққат медиҳад.

● Оятҳои зеринро хон ва он чиро, ки Худованд Исо дар бораи Худ гуфт, навис.

.............................................. Юҳанно 10:9

.............................................. Юҳанно 10:11

.............................................. Юҳанно 14:6

.............................................. Юҳанно 15:1

Калимаи “Воҷибулвуҷуд” танҳо нисбати Худо истифода бурда мешуд, ки маънояш
“Касе ки ҳамеша ҳаст” мебошад (Хуруҷ 3:14-ро хон). Вақте ки Худованд Исо дар бораи
Худ гап мезанад, Ӯ дониста ибораи “Ман ... ҳастам”-ро истифода мебарад, ки дар
матни аслии Инҷил маънояш “Воҷибулвуҷуд” аст.

● Дар поён боз се гуфтаи Худованд Исо бо ибораи “Ман ... ҳастам”  ва се
мӯъҷизаи Ӯ оварда шудаанд. Ибораҳои “Ман ... ҳастам”-ро бо он мӯъҷизаҳое
ки ин суханони Исоро хубтар тасдиқ мекунанд, хат кашида, пайваст кун.

Мӯъҷизаҳо аломатҳои махсус буданд, ки Писари Худо будани Худованд Исоро тасдиқ
мекарданд.

● Ояти тиллоиро навис ва зери он калимаҳое хат каш, ки мақсади навишта
шудани Инҷили Юҳанноро нишон медиҳанд. 
(Ин калимаҳо дар Инҷили Юҳанно тақрибан 100 маротиба вомехӯранд).

Муаллифони ҳар чор Инҷилҳо дар бораи он навиштаанд, ки Худованд Исо то чӣ андоза
Шахсияти бузург аст. Оё ту ба Ӯ имон оварда, ҳаёти ҷовидонро соҳиб шудаӣ?
Суханони Исоро, ки дар Юҳанно 14:6 навишта шудаанд, дар хотир нигоҳ дор:

“Ман РОҲ ва РОСТӢ  ва ҲАЁТ ҳастам; касе наметавонад назди Падар ояд,
магар ин ки ба воситаи МАН”.

Исои Масеҳ Худо аст, ки ба замин дар бадани инсонӣ омад.

“Ман қиёмат ва ҳаёт ҳастам”.
(Юҳанно 11:25) 

“Ман нури ҷаҳон ҳастам”.
(Юҳанно 8:12)

“Ман нони ҳаёт ҳастам”.
(Юҳанно 6:35)

Исо ба 5000 одам хӯрок дод. 
(Юҳанно, боби 6)

Исо Лаъзорро эҳё (зинда) кард. 
(Юҳанно, боби 11)

Исо кӯрро бино кард. 
(Юҳанно, боби 9)

/2

/3

/8Ман

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:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Муаллифони Инҷилҳо 
Ҳаворӣ Матто Ояти тиллоӣ:

Матто 16:16

Матто 9:9-13;
ва 27:37-42-ро

хон

[Эзоҳ: Дар ин силсилаи дарсҳо ба ту лозим меояд, ки ба ғайр аз матни Китоби Муқаддас барои ин
дарс боз бисёр оятҳои гуногунро хонӣ.  Пеш аз он ки ба саволҳо ҷавоб диҳӣ, онҳоро бо диққат хон.]

Матто кӣ буд?

Муаллифи Инҷили якум - Матто яҳудӣ буд. Ӯ Инҷилро барои яҳудиён навишт, то ба онҳо
нишон диҳад, ки Худованд Исо ҳамон Подшоҳест, ки Худо ба халқи яҳудӣ ба воситаи
пайғамбарон ваъда карда буд. Онҳо Масеҳро солҳои бисёр интизор буданд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис ва номи дигари
Матторо мефаҳмӣ.

● Исо Маттои боҷгирро дар куҷо дид?
Ҷавобро дар рӯи расми миз навис.

● Исо ба ӯ чӣ гуфт?

● Луқо 5: 28-ро хон ва навис, ки Матто ҳангоми ба Исо итоат
карданаш чӣ кор кард?

Худованд Исо ба мо сухани Худро боқӣ гузоштааст, ки дар он Ӯ моро ҳам назди Худ даъват
менамояд, чуноне ки замоне Матторо даъват карда буд. Оё мо ҳам, мисли Матто, тайёрем
ҳаётамонро ба Худованд бахшем? Аз ҳамон лаҳза ҳаёти Матто хеле тағйир ёфт - ӯ яке аз
дувоздаҳ шогирди Исо шуд. Матто ҳангоми сафарҳояш бо Худованд Исо бисёр панду
насиҳатҳои Ӯро мешунид ва мӯъҷизаҳои Ӯро медид.

Е Ӣ
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б8
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ҲАМАГӢ:

Матто Исоро дар Инҷил ҳамчун Подшоҳ тасвир мекунад.
Матто Инҷили худро бо нақли таваллуди Худованд Исо сар мекунад. (Матто, бобҳои 1 ва 2)

● Дар муаммо аз ҳикоя дар бораи таваллуди
Исо калимаҳо оварда шудаанд. Онҳоро ёфта,
дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар
самтҳои гуногуни муаммо ҷойгир шудаанд.

ТАВАЛЛУД, ШАРҚ, СИТОРА, 

МАРЯМ, КӮДАК, ТИЛЛО.

● Ҳама ҳарфҳои боқимондаро дар поён навис
(аз чап ба рост), ва мефаҳмӣ, ки мунаҷҷимон 
киро ҷустуҷӯ мекарданд, то ки парастиш кунанд?

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

Ин Подшоҳро Худо кайҳо ваъда карда буд.

Китобҳое ки Мусо ва пайғамбарон навишта буданд, барои яҳудиён аҳамияти калон доштанд. Ҳоло
ҳамаи ин китобҳо дар Китоби Муқаддас қисми Аҳди Қадим ном доранд. Дар Аҳди Қадим дар
бораи Подшоҳ, ки Масеҳ номида мешавад, бисёр навишта шудааст. Матто бештар аз 100 бор
оятҳои Аҳди Қадимро иқтибос меоварад, то исбот кунад, ки Исо Подшоҳи ваъдашуда аст.

● Матто 21:4-5-ро хон ва навис, ки яке аз пайғамбарони Аҳди Қадим 500 сол пеш аз
таваллуди Исо чӣ гуфтааст.

Подшоҳ рад карда мешавад ва мехкӯб мегардад.
Ба баъзеҳо маълум буд, ки Исо ҳамон Подшоҳи ваъдашуда аст. Лекин бисёриҳо Ӯро қабул кардан
нахостанд ва баъдар Ӯро мехкӯб карданд. 

● Матто 27: 37-ро хон ва бо ҳарфҳои калон дар расми
лавҳа навис, ки дар болои сари Исои мехкӯбшуда чӣ
навиштанд?

● Акнун Матто 27: 42-ро хон ва навис, ки роҳбарони
дин аз Исо чиро талаб мекарданд, то ки ба Худо будани Ӯ бовар кунанд?

Агар Худованд Исо мувофиқи талаботи онҳо рафтор мекард, Ӯ ҳеҷ гоҳ барои мо ҳамчун
Наҷотдиҳанда намемурд, ва мо барои гуноҳҳоямон аз Худо бахшиш гирифта наметавонистем.

● Ояти тиллоро навис, то фаҳмӣ, ки Петрус Исоро чӣ номид. 

Рӯзе мерасад, ки Худованд Исо, ки ҳоло зинда аст ва дар осмон
ҳукмронӣ мекунад, дар замин ҳам чун Подшоҳи бузурги тамоми

замин ҳукмронӣ мекунад.
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Инҷили Марқус Инҷили кӯтоҳтарин буда, асосан барои румиён навишта шуда буд. Агар ту онро
хонӣ, пай мебарӣ, ки Марқус бар хилофи Матто, фақат баъзан урфу одатҳои яҳудиро зикр
кардааст. Нақли Марқус кӯтоҳ буда, пур аз воқеаҳо ва амалҳо аст!

Марқус кӣ буд?

Марқус номи лотинӣ (румӣ) мебошад, лекин ӯро дар байни яҳудиён бо номи яҳудӣ меномиданд.

● Аъмол 12: 12-ро хон, то ки номи яҳудии Марқусро фаҳмӣ. Баъд дар поён дар зери номи
яҳудии ӯ хат каш.

Луқо    Юҳанно    Петрус    Микоил

Аз Аъмол 12:5-12 мо мефаҳмем, ки оилаи
Марқус дар давраи аввали ҷамоат ба масеҳиён
шинос буд. Дар хонаи онҳо бисёр вақт
масеҳиёни Ерусалим ҷамъ мешуданд. 

● 1. Масеҳиён ҷамъ шуда, чӣ кор
мекарданд?

2. Барои чӣ онҳо чунин мекарданд?
3. Номи модари Марқус чӣ буд?

Петрус дар номаи худ Марқусро “писарам Марқус” меномад (1 Петрус 5:13). Ин
маънои онро надорад, ки Петрус падари ҷисмонии ӯ буд. Петрус ӯро барои он
чунин меномид, ки Марқус барояш хеле азиз буд.  Марқус аз ҳавворӣ Петрус дар
бораи Худованд Исо фаҳмид ва бисёр чизҳоро омӯхт.

Марқус масеҳӣ буд, бинобар ин мехост ба Худо хизмат кунад. Мо дар Аъмол 12:25 ва 13:4-5
мехонем, ки ӯ ба ҳавворӣ Павлус ва хеши худ Барнаббо дар хизматгузорӣ мадад мекард. Онҳо
якҷоя сафар карда, Инҷилро (Хушхабарро) дар бораи
Худованд Исо паҳн мекарданд. 

● Дар зери киштӣ номи он ҷазираро навис, ки Марқус
он ҷо равон шуда буд.

Аммо Павлус дар сафари дуюми миссионерии
(хушхабаррасонии) худ Марқусро ҳамроҳаш гирифтан нахост.

● Аъмол 15:36-38-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки барои чӣ ин тавр шуд.

● Номи он одамеро навис, ки Марқусро 
ҳамроҳаш гирифт (ояти 39).

Бо вуҷуди он, ки Павлус дар сафари дуюми миссионерии худ Марқусро ҳамроҳаш гирифтан
нахост, Марқус баъдтар дигаргун шуд. Павлус дар охири ҳаёти худ хоҳиш кард, ки Марқусро
наздаш фиристанд, зеро медонист, ки Марқус ба ӯ мадад мерасонад. ( 2 Тимотиюс 4:11-ро хон)

1.

2.

3.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ДАРСИ 2-ЮМ: Муаллифони Инҷилҳо 
Марқус Ояти тиллоӣ:

Марқус 10:45

Аъмол 12: 5 - 12 
Марқус 1: 29 - 42-

ро хон
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ҲАМАГӢ: 

Марқус Исоро ҳамчун Хизматгори Комили Худо тасвир мекунад.

Марқус боре ҳангоми хизматаш ба Худо пешпо хӯрда буд. Вале чӣ гуна хуш аст, вақте ки мо
мебинем, ки Худо ӯро ислоҳ намуд ва ба ӯ навиштани Хушхабарро дар бораи Хизматгори Комили
Худо - Худованд Исои Масеҳ боварӣ намуд.

Марқус дар 16 боби Инҷили навиштааш на ба он чи ки Худованд Исо мегуфт, балки ба корҳои
кардаи Ӯ диққати бештар медиҳад. Масалан, ӯ дар Инҷил 18 мӯъҷизаи Исо кардаро баён мекунад.

Ҳикояи Марқус дар бораи Хизматгори Худо аст, бинобар ин ӯ дар бораи таваллуд ва давраи
кӯдакии Исо хотиррасон накарда, нақлашро якбора аз ҳаёти ҷамъиятии Ӯ, ки ба Худо ва одамон
бахшида шуда буд, сар мекунад.

Хизматгори Худо бо дастони Худ кор мекунад.

● Оятҳои поёнро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Исо бо дастони Худ чӣ кор
мекард?

Марқус 1:30 ва 31

Марқус 1:41

Хизматгори хуби Худо мебинад, ки чӣ кардан лозим аст.
● Оятҳои поёнро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Исо аввал чиро дида, амал

мекард?

Марқус 6:34

Марқус 6:48

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери кори аз ҳама бузурге ки Худованд Исо барои мо кард,
ХАТ КАШ.

Марги Худованд Исо дар салиб кори бузургтарини дар рӯи замин кардаи Ӯ мебошад: акнун ҳар
касе ки ба Ӯ бовар кунад, гуноҳҳояш бахшида мешаванд. Худованд Исоро паст мезаданд ва бо Ӯ
аз ғулом ҳам бадтар муносибат мекарданд! Исои Масеҳ хости Худоро ба ҷо оварда, дар салиб
мурд. Аммо Худо Ӯро зинда кард! 

Марқус нишон медиҳад, ки Худованд Исо дигаронро ҳам ба хизмати Худо даъват мекунад.
Худованд Исо мехоҳад, ки дигарон ҳам ба Худо хизмат кунанд. 
Аввалин одамонеро, ки Исо ба чунин хизмат даъват кард, 
хизматгорони махсус - ҳаввориён буданд.

● Кроссвордро пур кун. 
Ҷавобҳоро дар Марқус 3:13-19 ҷустуҷӯ намо.

1.  Номи шогирде ки Исо ба ӯ Петрус ном ниҳод, чӣ буд?
2.  Исо ба онҳо барои шифо додан чӣ дод?
3.  Ҳаввориён чанд нафар буданд?
4.  Исо ба ҳаввориён қудрат дод, ки киҳоро берун кунанд?

Худо мехоҳад, ки мо ба Писари Ӯ бовар кунем ва мисли Ӯ
хости Худоро дар ҳаётамон бо ғайрат ба ҷо оварем. Ӯ

мехоҳад, ки мо шогирдони Худованд Исо бошем.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ДАРСИ 3-ЮМ: Муаллифони Инҷилҳо
Луқо Ояти тиллоӣ:

Луқо 19:10
Луқо 1: 1- 4-ро

хон

Оё ту дар мактаб дар бораи ягон воқеаи ғайриодӣ иншо ё мақола навиштаӣ? Масалан, дар бораи ба
деҳаатон ё шаҳратон омадани ягон одами машҳур, ё экскурсияи мактабӣ. 
Инҷили сеюм дар бораи ҳаёти Шахси Махсус муфассал ҳикоя мекунад!

● Луқо нақлашро ба 
кӣ навишта буд?

● Ояти 4-ро боз хон ва бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки барои чӣ Луқо
нақлашро ба ӯ навишт?

Луқо кӣ буд?
Номи Луқо дар Аҳди Нав ҳамагӣ се бор вомехӯрад. Ӯ дӯсти наздики Ҳавворӣ Павлус буд. Вақте
ки мо китоби “Аъмоли Ҳаввориён”-ро мехонем, ки муаллифаш инчунин Луқо аст, мебинем, ки ӯ
бисёр вақт ҳамроҳи Павлус сафар мекард. (Ба Аъмол 16:10-12 нигар)

Павлус дар нома ба Қӯлассиён 4:14 дӯсти хубаш Луқоро баён мекунад.

● Дар поён навис, ки ӯ дар бораи дӯсташ Луқо чӣ навиштааст.

Дар номаи охири худ ба Тимотиюс, ки Павлус онро аз ҳабсхона навиштааст, ӯ дар бораи
вафодории Луқо хотиррасон мекунад.

● Дар поён навис, ки Павлус дар 2 Тимотиюс 4:10 дар бораи Луқо чӣ мегӯяд.

Луқо Исоро ҳамчун Одами комил тасвир мекунад. 
Луқо яҳудӣ набуд. Ӯ урфу одат ва маҳалҳои халқи яҳудиро дар Инҷили худ аниқ тасвир мекунад,
то ки барои хонандаи ғайрияҳудӣ фаҳмо бошад.

Луқо мехост, ки хонанда фаҳмад: Худованд Исо пурра одам шуд, лекин бо вуҷуди ин Ӯ Худо буд.
Бинобар ин ӯ Инҷилро аз нақли таваллуди Худованд Исо сар мекунад. 

● Луқо 2:11-ро хон ва зери он калимае хат каш, ки Фаришта бо он
Исои Кӯдакро тасвир менамояд.

Подшоҳ      Хизматгор       Наҷотдиҳанда      Чӯпон

Луқо ягона муаллифи Инҷил аст, ки воқеаҳои замони кӯдакии Исоро нақл мекунад.

● Луқо 2:52-ро хон ва дар гирди номи онҳое хат каш, ки Исо дар ҳикмат ва
муҳаббат наздашон тараққӣ мекард.

Худо одамонтанҳо
ҳамсояҳо

танҳо
хешовандон

танҳо
дӯстон

/2
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...                           мӯҳтарам!
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Луқо инчунин озмоиш (васваса) шудани Худованд Исоро баён мекунад.

●   Луқо 4:1-12-ро хон ва дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Исо аз санг нон кард.

Иблис (шайтон) Исоро озмоиш карда гуфт, ки ба вай саҷда кунад. 

Исо ба ягон озмоиши иблис наафтод.

Худованд Исо аз мо фарқ дошта, Одами Комил мебошад. Ин аз воқеаҳои ҳаёти Ӯ аниқ маълум аст. 

Луқо дар нақли худ дар бораи Одами Комил менависад, ки Исо, мисли одамон, ба дуо кардан
эҳтиёҷ дошт, бинобар ин бисёр дуо мекард. Инчунин Луқо Худованд Исоро Писари Одам меномад.

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он калимае хат каш, ки мегӯяд, ки Худованд Исо
барои ба кӣ ёрӣ додан омадааст. Ин дар ҳаёти заминии Писари Одам мақсади асосӣ буд.

Луқо дар Инҷил баён мекунад, ки чӣ тавр Исо ин корро ба воситаи марги Худ дар салиб иҷро кард.

Он вақт одамон дар бораи Худованд Исо суханони аҷоиб гуфтанд, ки Одами Комил будани Ӯро
нишон медиҳад. 

● Он қисми оятҳоро, ки Одами Комил будани Худованд Исоро нишон медиҳанд, навис.

Пилотус чӣ гуфт? 
(Луқо 23: 14)

Ҷинояткори мехкӯбшуда чӣ
гуфт? 
(Луқо 23: 41)

Мирисад чӣ гуфт? 
(Луқо 23: 47)

Дар охири Инҷили Луқо дар бораи эҳё (зинда) шудан ва ба осмон рафтани Худованд Исо нақл
карда мешавад.

● Луқо 24: 51-ро хон ва дар расми абр навис, ки ҳоло Худованд Исо дар куҷо аст.

ҲАМАГӢ:

/2

/3

/3

/3

Писари Худо - Худованд Исо Одами Комил мебошад. Ӯ дар замин зиндагӣ кард, дар
салиб мурд, ва зинда шуд, то ки ба ту имконияти наҷот ёфтанро диҳад. Оё ту аз Ӯ
барои гуноҳҳоят бахшиш пурсидаӣ? Агар ту чунин карда бошӣ, пас мисли Луқо дар

бораи Ӯ ба дигарон нақл кун!



ФАМИЛИЯ
ВА НОМ Омӯзиши Китоби Муқаддас Б8

ДАРСИ 4-УМ: Муаллифони Инҷилҳо 
Ҳавворӣ Юҳанно Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 20:31
Юҳанно 20:26-31-

ро хон

Юҳанно кӣ буд?

Юҳанно мисли Матто яке аз дувоздаҳ шогирди Исо буд. Ӯ аввалин шуда Исоро пайравӣ кард.
Юҳанно ҳангоми мехкӯб шудани Исо назди салиби Ӯ меистод, ва шоҳиди зинда шудани Ӯ буд.
Ӯ илова ба Инҷил боз се номаи кӯтоҳ ва китоби Ваҳйро навиштааст.  

Номаи якуми Юҳанно 1:1-ро хон. 

Дар ин оят Худованд Исо “Каломи (Сухани) ҳаёт” номида шудааст.

● 1 Юҳанно 1:1-ро истифода бурда, дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Юҳанно суханони Исоро шахсан шунидааст. 

Юҳанно Исоро танҳо дар хоб дидааст.

Юҳанно Исоро ламс кардааст (даст расондааст).

Юҳанно дар Инҷил худашро на бо ном, балки ба таври махсус меномад.

● Юҳанно 13:23-ро хон, то фаҳмӣ, ки Юҳанно худашро чӣ тавр меномад?

● Марқус 1:19-20-ро хонда, номи аъзоёни оилаи Юҳанноро навис .

● Касбу кори Юҳанно чӣ буд?  Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Нонпаз           Подабон           Сохтмончӣ           Моҳигир

Юҳанно, бародараш ва рафиқи онҳо Петрус дар байни дувоздаҳ шогирдони Худованд Исо
шогирдони махсус буданд.

/1

/1

/2
Падари ӯ: Модари ӯ

Бародари ӯ:Юҳанно

/3
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Юҳанно Исоро ҳамчун Писари Худо тасвир мекунад.

Ҳангоми омӯзиш мо дидем, ки Луқо Исоро ҳамчун Одами Комил тасвир мекунад. 
Юҳанно бошад, ба Писари Худо будани Исо диққат медиҳад.

● Оятҳои зеринро хон ва он чиро, ки Худованд Исо дар бораи Худ гуфт, навис.

.............................................. Юҳанно 10:9

.............................................. Юҳанно 10:11

.............................................. Юҳанно 14:6

.............................................. Юҳанно 15:1

Калимаи “Воҷибулвуҷуд” танҳо нисбати Худо истифода бурда мешуд, ки маънояш
“Касе ки ҳамеша ҳаст” мебошад (Хуруҷ 3:14-ро хон). Вақте ки Худованд Исо дар бораи
Худ гап мезанад, Ӯ дониста ибораи “Ман ... ҳастам”-ро истифода мебарад, ки дар
матни аслии Инҷил маънояш “Воҷибулвуҷуд” аст.

● Дар поён боз се гуфтаи Худованд Исо бо ибораи “Ман ... ҳастам”  ва се
мӯъҷизаи Ӯ оварда шудаанд. Ибораҳои “Ман ... ҳастам”-ро бо он мӯъҷизаҳое
ки ин суханони Исоро хубтар тасдиқ мекунанд, хат кашида, пайваст кун.

Мӯъҷизаҳо аломатҳои махсус буданд, ки Писари Худо будани Худованд Исоро тасдиқ
мекарданд.

● Ояти тиллоиро навис ва зери он калимаҳое хат каш, ки мақсади навишта
шудани Инҷили Юҳанноро нишон медиҳанд. 
(Ин калимаҳо дар Инҷили Юҳанно тақрибан 100 маротиба вомехӯранд).

Муаллифони ҳар чор Инҷилҳо дар бораи он навиштаанд, ки Худованд Исо то чӣ андоза
Шахсияти бузург аст. Оё ту ба Ӯ имон оварда, ҳаёти ҷовидонро соҳиб шудаӣ?
Суханони Исоро, ки дар Юҳанно 14:6 навишта шудаанд, дар хотир нигоҳ дор:

“Ман РОҲ ва РОСТӢ  ва ҲАЁТ ҳастам; касе наметавонад назди Падар ояд,
магар ин ки ба воситаи МАН”.

Исои Масеҳ Худо аст, ки ба замин дар бадани инсонӣ омад.

“Ман қиёмат ва ҳаёт ҳастам”.
(Юҳанно 11:25) 

“Ман нури ҷаҳон ҳастам”.
(Юҳанно 8:12)

“Ман нони ҳаёт ҳастам”.
(Юҳанно 6:35)

Исо ба 5000 одам хӯрок дод. 
(Юҳанно, боби 6)

Исо Лаъзорро эҳё (зинда) кард. 
(Юҳанно, боби 11)

Исо кӯрро бино кард. 
(Юҳанно, боби 9)

/2

/3

/8Ман

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:



Эҳтимол, ту дидаӣ, ки чӣ тавр модарон
барои кӯдакони навзодашон ғамхорӣ
мекунанд. 

Мусо дар Миср, дар оилаи исроилӣ
таваллуд шуд. Он вақт подшоҳи Миср -
фиръавн фармон дод, ки ҳама писарони
навзоди исроилиро ба дарёи Нил партоянд. 

Модари ӯ барои писаракаш сабадча сохта,
кӯдакро ба дарунаш монд ва сабадчаро дар
соҳили дарёи Нил дар байни қамишзор
пинҳон кард. Ӯ бовар мекард, ки Худо
барои кӯдак ғамхорӣ мекунад.

Ҳамин вақт духтари фиръавн назди дарё
омад ва кӯдакро дид. Ӯ кӯдакро ба қасри
подшоҳ бурд ва ӯро чун писари худ тарбия мекард. Модари ӯро бошад,
барои нигоҳубин кардани кӯдак ба кор гирифтанд. 

Духтари фиръавн кӯдакро Мусо номид, ки маънояш “Аз об гирифташуда”
аст. 

Кӣ ҳамаи ин вақт барои Мусо ғамхорӣ мекард? Х __ __ __ .

Худо мехоҳад барои ҳамаи мо ғамхорӣ кунад.

ХХудо барои ман  ғамхорӣ мекунад.

Ҳарфҳоро ранг кун.

Расмро ранг кун.

�икояи1�ум: Таваллуди Мусо

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо барои одамон ғамхорӣ мекунад. Хуруҷ 2:1-10-ро
хон

/10
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Баъзе вақт ба мо чунин менамояд, ки
мо чизеро аз дигарон беҳтар
медонем. Лекин чунин фикри мо
метавонад хато бошад.

Мусо калон шуд, ва рӯзе ӯ дид, ки як
мисрӣ ғуломи ибриро (исроилиро)
мезанад.

Мусо ба гирду атроф нигоҳ кард.
Вақте ба назараш чунин намуд, ки
ҳеҷ кас онҳоро намебинад, он
мисриро кушта, дар рег пинҳон кард. 

Аммо Касе ҳаст, ки ҳама кори моро
мебинад!

Калимаҳоро ранг кун.

ХХудо ҳама чизро

мебинад.
Мусо ҳамон тавр рафтор кард, ки ба фикраш беҳтар менамуд, лекин хато кард!
Баъд аз ин ба ӯ лозим омад, ки аз Миср гурехта, пинҳон шавад, чунки фиръавн
хеле хашмгин шуд.

Вақте ки мо бо хости худ рафтор мекунем, метавонем хато кунем. Аммо Худо
медонад, ки чӣ тавр рафтор карданамон барои мо беҳтар аст.

Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.

у о р ҳ с

Х __ до  мед__над,  ки  чӣ  ба__ои  мо  бе__тар  а__ т.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б9
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�икояи2�юм: Ҳиссиёти Мусо

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки ба хости худ рафтор кардан на ҳама вақт хуб мебошад. 
Хуруҷ 2:11-15-ро

хон

Расмро ранг кун.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Омӯзиши Китоби Муқаддас Б9

�икояи3�юм: Мусо ва буттае ки аланга мезад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Худо ба одамон гап мезанад. Хуруҷ, боби 3-ро
хон

Вақте ки ягон касро ба кор мегиранд, ба ӯ мефаҳмонанд, ки корро чӣ тавр
кардан лозим аст. Шояд, ба ту ҳам падару модарат баъзе вақт супориш
медиҳанд. 

Худо барои Мусо кори махсус тайёр кард. Мусо аз фиръавн ба замини Мидён
гурехта буд ва дар он ҷо чӯпонӣ мекард. Боре ӯ чун ҳарвақта гӯсфандонро
мечаронд, ва ногаҳон чизе диққати ӯро ҷалб кард.

Мусо буттаеро дид, ки аланга мезад, лекин намесӯхт!

Ин  мӯъҷиза буд. (Калимаро ранг кун)

Ногоҳ Мусо овози Худоро шунид ва рӯяшро пӯшид. Худо гуфт, ки Ӯ фиръавни
бераҳм ва азоби исроилиёнро дар Миср дида истодааст. Бинобар ин Ӯ барои
Мусо кори махсус дорад: Мусо бояд ба Миср рафта, халқи исроилро аз ғуломӣ
барорад. 

Кӣ бо Мусо гап зад? Х __ __ __.

Мусо бояд исроилиёнро аз кадом кишвар мебаровард? М __ __ __.

Худо мехоҳад, ки ту ҳам ба суханони Ӯ, ки дар Китоби Муқаддас
навишта шудаанд, диққат диҳӣ. Оё ту ҳам тайёр ҳастӣ, ки гапи
Худоро гирӣ.

Расмро ранг кун.
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Худо ба Мусо гуфт, ки назди фиръавн рафта, ба ӯ гӯяд, ки исроилиёнро аз
ғуломӣ озод кунад. Мусо аз баргаштан ба Миср метарсид. Ӯ ҳар гуна
сабабҳоро баҳона меовард, то ки ба он ҷо барнагардад. Худо дар ҷавоб ба
ҳар сабаби овардаи Мусо роҳи ҳалли онро мефаҳмонд, ва ваъда дод, ки ба
ӯ ёрӣ медиҳад. 

Худо гуфт, ки барои бо фиръавн гап задан ҳамроҳи Мусо бародари ӯ
Ҳорунро мефиристад. 

Худо ба Мусо гуфт, ки асои худро ба замин партояд. Вақте ки ӯ чунин
кард, асояш ба мор табдил ёфт. Баъд Мусо морро аз думаш дошта гирифт
ва он боз асо шуд. Худо гуфт, ки ин мӯъҷизаро ба одамони халқаш нишон
диҳад ва онҳо мефаҳманд, ки ӯро Худо фиристодааст.

Мусо ва Ҳорун назди фиръавн рафтанд, то ки ба ӯ суханони Худоро
расонанд .

Ҳарфҳои партофташударо навис.

Мусо бояд бо а __ __яш мӯъҷиза нишон диҳад.

Ҳорун бояд бо фиръавн  г __ __  занад.

Онҳо танҳо набуданд, чунки Худо ваъда дод, ки ҳамроҳашон мешавад.
Агар ту ҳам Худоро гӯш кунӣ ва ба Ӯ бовар кунӣ, Ӯ ҳамроҳи ту мешавад. 

Номатро дар дохили чоркунҷа навис. 

Худо мехоҳад ҳамроҳи бошад.
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�икояи4�ум: Худо Мусоро мефиристад
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Худо ҳамроҳи онҳоест, ки гапи Ӯро мегиранд. Хуруҷ 4:1-23-ро

хон

Онҳо ба ман боварнамекунанд.

Ман хуб гап зада

наметавонам.

Илтимос, ягон касидигарро фирист.

Ман номи Туро
намедонам.

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:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Таваллуди Мусо Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 14:1

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ, бобҳои 
1 ва 2-ро хон

Аз замоне ки исроилиён ба Миср
кӯчида омаданд чорсад сол гузашт.
Аз насли Исроил (Юсуф ва
бародаронаш) халқи калон ба вуҷуд
омад. Ба фиръавни нав ин чиз
маъқул нашуд.  

Ӯ метарсид, ки исроилиён аз
мисриён бисёртар мешаванд. Аз
ҳамин сабаб ӯ онҳоро ғулом кард ва
маҷбур мекард, ки шаҳрҳо созанд. 

●  Исроилиён дар Миср кӣ буданд?

Ғ __ __ __ __ .

Лекин новобаста ба ин исроилиён зиёд мешуданд. Аз ҳамин сабаб
фиръавн фармон дод, ки бачаҳои навзоди исроилиро ба дарёи Нил
партоянд. (Исроилиёнро баъзан ибрӣ меноманд.)

Дар ҳамон вақт Мусо таваллуд шуд. Ӯ кӯдаки зебо буд, ва падару модараш
бовар мекарданд, ки Худо писарашонро аз аскарони фиръавн наҷот
медиҳад.

Падару модари Мусо се моҳ ӯро дар хона пинҳон мекарданд, лекин баъд
пинҳон карда наметавонистанд. Бинобар ин модари ӯ аз қамиш сабади
обногузар сохта, кӯдакро ба он монд ва сабадро дар соҳили дарё пинҳон
кард. 

Расмро ранг кун
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Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б9



ҲАМАГӢ:

● Номи дарё чӣ буд? Ҳама катакҳои аломати “Х” доштаро ранг кун,
ва ту ҷавоби дурустро мехонӣ.

Апаи кӯдак - Марям аз дур истода, аз пайи кӯдак
мепоид. Ҳамин вақт духтари фиръавн барои оббозӣ
кардан назди дарё омад. Ӯ дар қамишзор кӯдакро
ёфт ва ба вай раҳмаш омада, қарор кард, ки ӯро ба
худ мегирад. Ӯ фаҳмид, ки ин кӯдаки исроилӣ аст.

Марям ба духтари фиръавн пешниҳод кард, ки
барои кӯдак зани ширдорро ёбанд, то ки ӯро
маконад. Ӯ рафта, модари худи кӯдакро овард, то
ки барои вай ғамхорӣ кунад!

Баъд духтари фиръавн кӯдакро ба қасри подшоҳ
гирифт ва ӯро чун писари худ тарбия мекард.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

1. Падару модари кӯдак ӯро дар хонаашон чор моҳ пинҳон мекарданд.

2. Падару модари кӯдак ба Худо бовар мекарданд.

3. Кӯдакро фиръавн ёфт.

4. Марям ба духтари фиръавн пешниҳод кард, ки барои
кӯдак зани ширдорро ёбанд. 

Худо ҳамаи ин вақт барои Мусо ғамхорӣ мекард. Мусо метавонист мисли
дигар кӯдакон дар дарё нобуд шавад, лекин падару модари ӯ БА ХУДО
БОВАР МЕКАРДАНД. Онҳо ҳама кори аз дасташон меомадаро карданд,
ва бовар мекарданд, ки Худо метавонад барои кӯдаки онҳо ғамхорӣ кунад.

Худо ҳоло ҳам барои онҳое ки ба Ӯ бовар мекунанд, ғамхорӣ мекунад.

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун. 

Ба Худо имон оваред
(бовар кунед).

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Ҳиссиёти Мусо
Ояти тиллоӣ:

Ададҳо 32:23

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ 2:11-15-ро
хон

Мусо калон шуд. Акнун ӯ қариб 40-сола шуд ва
дар қасри фиръавн зиндагӣ мекард. Дар хотир
дорӣ, ки вақте Мусоро духтари фиръавн ёфт,
барои шир додани ӯ модари худашро даъват
карданд? Модараш ба ӯ дар бораи Худо ва
халқашон - исроилиҳо нақл мекард.

Рӯзе Мусо барои хабар гирифтани халқашон
баромад ва дид, ки як мисрӣ ғуломи исроилиро
мезанад. Мусо ба гирду атроф нигоҳ карда дид, ки
касе намебинад, ва он мисриро кушт.

● Калимаҳоро дар ҷои дуруст гузор, ва
мефаҳмӣ, ки баъд Мусо чӣ кард.

ӯро             рег           пинҳон

Ӯ мисриро кушта,  ӯ __ __    дар     р __ __    п __ __ __ __ __  кард.

Рӯзи дигар Мусо дид, ки ду марди исроилӣ ҷанҷол карда истодаанд. Ӯ кӯшиш
кард, ки онҳо ҷанҷолро бас кунанд. Он гоҳ яке аз онҳо гуфт:

● Кроссвордро пур кун.

1. Мусо дар кадом кишвар одамро кушт?

2. Мусо мисриро кушта, ӯро дар куҷо пинҳон кард?

3. Рӯзи дигар Мусо дид, ки ду марди исроилӣ чӣ кор мекарданд?

4. Яке аз ин ду мард ба Мусо гуфт: “Кист, ки туро бар 
мо ___________ ва довар таъйин намудааст?”

/3
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Кист, ки туро бар мо сардор ва довар
таъйин намудааст? Оё ту қасд дорӣ маро

бикушӣ, чунон ки он мисриро куштӣ?

3

1
4

2

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



ҲАМАГӢ:

Мусо фикр мекард, ки барои ин кораш ба ӯ ҳеҷ чиз намешавад. Лекин Худо ҳама
чизро дида буд. Баъзе вақт мо ҳам фикр мекунем, ки рафтори бадамонро аз дигарон
пинҳон карда метавонем. Дар Китоби Муқаддас гуфта шудааст:

“барои ... гуноҳатон
ҷазо хоҳед ёфт”

● Ин суханонро, ки дар китоби Ададҳо 32:23 навишта шудаанд, ранг кун.

Вақте ки фиръавн аз ин кори Мусо хабардор шуд, хост
ӯро қатл кунад. Бинобар ин Мусо аз Миср ба замини
Мидён гурехт.

Акнун Мусо на дар қаср, балки дар биёбон зиндагӣ
мекард. Ӯ дар назди як одами хуб чӯпон шуда кор
мекард.

● Он нисфи давраро, ки дар пеши ҷавоби дуруст аст, ранг кун.

Мусо ба замини Мидён Адӯм гурехт.

Мусо  посбон чӯпон  шуда кор мекард.

На танҳо фиръавн аз кори кардаи Мусо хабардор шуд, балки
Худо ҳам инро медонист. Худо ҳама корҳои моро мебинад ва
медонад. Мо ҳеҷ чизро аз Ӯ пинҳон карда наметавонем!

Дар бораи он фикр кун, ки Худо ҳамаи он чиро, ки ту мекунӣ,
мегӯӣ ё фикр мекунӣ, медонад! Худо ҳама чизро медонад!

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Мусо ва буттаи фурӯзон
Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 3:12
(қисми якум)

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ 3:1-22-ро
хон

Мусо 40 сол дар биёбон зиндагӣ кард. Ӯ бо духтари Йитрӯ оиладор шуда буд.
Боре, ҳангоми чарондани гӯсфандони Йитрӯ ӯ як чизи аҷоибро дид.

● Ҳарфҳои аввали номи чизҳои тасвиршударо навис ва мефаҳмӣ, ки Мусо
чиро дид.

Дар биёбон буттаҳое буданд, ки худ аз худ месӯхтанд. Аммо ин бутта
ғайриодӣ буд. Он дар оташ фурӯзон буд, лекин намесӯхт!

● Расмро ранг кун

Мусо чунин буттаи аҷоибро дида, шавқ пайдо кард, бинобар ин ба он наздиктар
омад. Он гоҳ Худо аз миёни бутта ба Мусо гап зад. Худо “Мусо, Мусо!” гуфта, ӯро
ҷеғ зад.

Баъд Худо ба Мусо гуфт, ки кафшашро (пойафзолашро) аз пояш кашад, зеро ҷое ки
ӯ дар он меистод, замини муқаддас буд. Ин ҷой барои он махсус буд, ки дар он ҷо
Худо ҳузур дошт!

Ӯ

И
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ҲАМАГӢ: 

Новобаста ба он ки Мусо бисёр сол пеш дар Миср кори нодуруст карда буд, Худо
ӯро фаромӯш намекард. Акнун Худо барои Мусо супориши махсус дошт.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумларо навишта, онро пурра кун, ва мефаҳмӣ,
ки Худо ба Мусо чӣ гуна супориш дод.

Миср          фиръавн          исроилиёнро

Мусо фикр мекард, ки аз ӯҳдаи ин кор баромада наметавонад. Ӯ ба Худо он
сабабҳоеро мегуфт, ки аз барои онҳо ин супоришро иҷро карда наметавонад.
Лекин Худо ба ӯ ваъда дод:

Ман бо ту хоҳам
буд!

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун (Хуруҷ 3:12).

Дар охир Мусо розӣ шуд, ки назди фиръавн меравад ва ба ӯ мегӯяд, ки халқи
Исроилро озод кунад. Худо ба Мусо бародари ӯ Ҳорунро ҳамчун ёрдамчӣ дод. 

● Дар зери номи бародари Мусо хат каш.

Ҳаким          Ҳорун          Ҳалим          Ҳесрӯн

Мусо дар гузашта хато карда буд, ҳоло бошад, дудила буд. Лекин Худо ваъда
дод, ки ба ӯ ёрӣ медиҳад. Мусо ба Худо итоат кард ва назди фиръавн рафт. 

Онҳо ба ман боварнамекунанд.

Ман хуб гап зада

наметавонам.

Илтимос, ягон касидигарро фирист.

Ман номи Туро
намедонам.

Назди ф __ __ __ __ __ __  
рав ва халқи Ман,  и __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  аз   

М __ __ __ барор.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ҲИКОЯИ 4-УМ: Мусо сухани Худоро мерасонад
Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 4: 15

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ 4: 1-23-ро
хон

Худо ба Мусо супориши муҳим дод. Аз сабаби он, ки Мусо тутила буд, Худо
ҳамроҳаш Ҳорунро фиристод. Худо инчунин ба Мусо қудрат дод, ки мӯъҷизаҳо
кунад. 

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, онҳоро навис.

Вақте ки Мусо асояшро ба замин партофт, он ба 
р м о __ __ __  табдил ёфт. Вақте ки Мусо
с д а т ш а __ __ __ __ __ __ро   зери бағалаш монд ва
баровард, онро бемории даҳшатнок - махав фаро гирифт.
Вақте ки ӯ боз онро зери бағалаш монд ва баровард, он
мисли пештара сиҳат шуд.

Мусо назди падарарӯсаш (падари занаш) Йитрӯ омада, ба ӯ гуфт, ки “Ман барои
хабаргирии бародаронам ба Миср меравам”.

Йитрӯ гуфт: “Ба саломатӣ бирав”.

Худо ба Мусо гуфт, ки “Хавотир нашав, онҳое ки туро куштан мехостанд, аллакай
мурдаанд”.

● Дар чоркунҷаҳо навис, ки ин суханонро кӣ гуфтааст.

/6

Ба саломатӣ бирав.

Хавотир нашав, онҳое
ки туро куштан

мехостанд, аллакай
мурдаанд.

Ман барои хабаргирии

бародаронам ба Миср

меравам.
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Акнун Мусо барои ба Миср рафтан тайёр буд. Ин супориши осон набуд,
лекин Худо ба Мусо бисёр чизҳоро ваъда кард.

● Ваъдаи Худоро ранг кун. Ӯ ин ваъдаро ба ҳама онҳое медиҳад, ки
ба Ӯ бовар мекунанд ва Ӯро гӯш мекунанд.

Туро тарк нахоҳам
кард ва туро нахоҳам партофт.

Нома ба Ибриён 13:5(б)

Мусо бо занаш ва ду фарзандаш ба Миср равона шуд. Онҳо харсавор роҳ
мерафтанд. Мусо асои чӯпонияшро бо худ гирифт, зеро Худо гуфта буд,
ки ӯ онро истифода мебарад.

● Дар назди ҷумлаҳои дуруст аломати (V) ва ҷумлаҳои нодуруст
аломати (X) гузор.

Мусо зану фарзандонашро дар замини Мидён монд.

Онҳо шутурсавор роҳ мерафтанд.

Мусо асояшро бо худ гирифт.

Мусо ба Ҳабашистон равона шуд.

Чӣ тавре ки Худо ҳаёти Мусоро аз худи
аввал ба нақша гирифта буд, ҳамон тавр
Ӯ барои ҳаёти мо низ нақша дорад! Агар
ту аз гуноҳҳоят тавба карда, ба Худованд
Исо бовар кунӣ, Худо бо ту мешавад ва
туро ёд медиҳад, ки барояш чӣ кор кунӣ.
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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:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Мусо
Кӯдаки ширмак дар сабад Ояти тиллоӣ:

Ибриён 11:23
Хуруҷ 1:6-14, 22
ва 2:1-10-ро хон

Саргузашти Юсуф бо он хотима ёфт, ки Яъқуб бо
аҳли оилааш, иборат аз ҳафтод нафар, ба Миср
кӯчида омаданд. Солҳо мегузаштанд, кӯдакон
таваллуд мешуданд, ва аз онҳо халқи алоҳида ба
вуҷуд омад. Онҳоро ибриён ё исроилиён
меномиданд. Ин дарс дар бораи воқеаҳоест, ки 350
сол баъд аз кӯчидани Исроил ба Миср рӯй доданд.
Акнун дар Миср фиръавни нав подшоҳӣ мекард.

● Он нисфи давраро, ки дар рӯ ба рӯи ҷавоби дуруст аст, ранг кун.

Подшоҳи нав                 

Фиръавн исроилиёнро маҷбур кард, ки ду шаҳр як шаҳр  созанд.

Исроилиёнро маҷбур мекарданд, ки дар корxонаҳо дар саҳро
меҳнати вазнин кунанд.

Фиръавн на танҳо мехост ҳаёти исроилиёнро душвор кунад, балки
инчунин мехост, ки шумораашон кам шавад.

● Бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки фиръавн чӣ гуна фармони бераҳмона 
баровард? (ояти 22)

Ба назар чунин менамуд, ки ҳама чиз бар зидди исроилиён аст, аммо Худо онҳоро
фаромӯш намекард.

● Худо пеш ба кӣ гуфта буд, ки чунин воқеаҳо рӯй медиҳанд?
(Ҳастӣ 15:12-14-ро хон).

/1

/3
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б9

Юсуф ва корҳои неки ӯро, ки
барои Миср карда буд, дар

хотир дошт.  

Юсуфро
намешинохт.



ҲАМАГӢ:

Аммо Худо инчунин ваъда дода буд, ки исроилиён аз Миср мебароянд!

Баромадани исроилиён аз Миср мавзӯи китоби Хуруҷ мебошад. Дар он нақл карда
мешавад, ки чӣ тавр Худо халқи Худро озод кард. Лекин Худо барои ба амал овардани ин
воқеаи бузург аввал барои халқ пешво интихоб кард.

● Боби дуюми китоби Хуруҷро хон, ва кроссвордро дар бораи таваллуди кӯдак
пур кун.

1. Кӣ аз дур истода, аз пайи кӯдак мепоид? 

2. Сабад аз чӣ сохта шуда буд?

3. Онҳо чанд моҳ кӯдакро дар хонаашон пинҳон карданд?

4. Падару модари ӯ аз кадом хонадон буданд?

5. Модари кӯдак сабадро дар лаби чӣ монд?

● Дар пеши ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 6-ро гузошта, воқеаҳоро аз рӯи тартиб
дуруст кун.

Хоҳари ӯ пешниҳод кард, ки барои кӯдак зани ширдор ёбанд.

Духтари фиръавн сабадро дид ва канизашро фиристод, ки онро биёрад. 

Кӯдак гиря мекард, ва ба ӯ раҳми духтари фиръавн омад. 

Духтари фиръавн назди дарё барои оббозӣ кардан омад. 

Барои нигоҳубин кардани кӯдак модари ӯро даъват намуданд.

Духтари фиръавн сабадро кушода, дар он кӯдакро дид.

Ҳамин тавр Худо ин кӯдакро барои вазифаи муҳиме наҷот дод, ки оянда ба ӯ месупорад.
Ҳайратовар аст, ки Ӯ инро ба воситаи духтари фиръавни бад кард! Аз рӯи фармони
духтари фиръавн, кӯдак боз дар хонаи худ буд, лекин акнун дар бехатарӣ. Вақте ки ӯ
калонтар шуд шоҳдухтар ӯро назди худ ба қасри подшоҳ мегирад. 

● Дар бораи ҳаёти нави ӯ маълумотро навис. 
(Ба Хуруҷ 2:10 нигоҳ кун)

Худо аз худи аввал кӯдакро нигоҳбонӣ намуда, ӯро
ба вазифаи муҳим дар оянда тайёр мекард. Пинҳон
кардани кӯдак барои падару модари ӯ кори хеле
хатарнок буд. Дар ояти тиллоӣ гуфта мешавад, ки танҳо боварии
онҳо ба Худо сабаби чунин рафтори нотарсонаашон шуд.

● Ояти тиллоиро навис.

Ба Худо чунин боварии одамон маъқул аст. Мо ҳам метавонем дар ҳар вазъият
ба Худо бовар кунем, ва донем, ки Ӯ ҳама чизро мебинад ва идора мекунад.

/5
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Номи ӯ: ..............................

Ӯ - писари ...........................

Ҷои зисти ӯ: ......................
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ДАРСИ 2-ЮМ: Мусо
Ҳиссиёти ӯ Ояти тиллоӣ:

Айюб 34:21
Хуруҷ

2:11-22-ро хон

Боре модари Нигина аз ӯ хоҳиш кард ки ба мағоза равад. Ба вай иҷозат намедоданд, ки
велосипеди нави бародарашро ҳай кунад, лекин бародараш дар хона набуд ва ӯ ҳоло
чунин имкониятро дошт. “Ҳеҷ кас намефаҳмад”, - фикр кард Нигина. Вақте ки ӯ ба хона
бармегашт, чархи велосипедаш ба санг бархӯрд ва ӯ афтид. Хушбахтона ӯ захмин нашуд.
Ӯ велосипедро бардошта, аз назар гузаронд, ки оё ягон ҷои он вайрон нашудааст?
Мутаассифона чархи пеши он каҷ шуда буд. Нигина ба хона омада, муддати дароз кӯшиш
кард, ки онро рост кунад! Ӯ чархро қариб рост кард. Нигина умед дошт, ки бародараш
Рустам ҳеҷ чизро намефаҳмад!

● Барои ёфтани ҷавобҳо ҳарфҳои дохили қавсро дуруст ҷо ба ҷо гузор. 

Нигина чӣ гуна кори нодуруст кард?  Ӯ  итато  __ __ __ __  накард.

Ӯ ба ҷои дар хатояш иқрор шудан, чӣ кор кард?  Ӯ кӯшиш кард, ки
рафтори нодурусташро  нипоҳн __ __ __ __ __  кунад.

Аз рафтори нодурусти Нигина на ҳама хабардор шуданд.

Дар ин дарс мо дар бораи он мефаҳмем, ки чӣ тавр боре Мусо мисли Нигина кӯшиш кард,
ки рафтори бадашро пинҳон кунад.  Ӯ аллакай марди калонсол буд ва дар қасри фиръавн
зиндагӣ мекард. Рӯзе ӯ назди исроилиён рафт ва дид, ки ҳаёташон хеле душвор аст.

● Аз калимаҳо истифода бурда, ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун, ва мефаҳмӣ,
ки Мусо чӣ кор кард:

намебинад    исроилиро     мисрӣ     рег

Як ____________  ғуломи _____________  мезад. Мусо ба гирду атроф нигоҳ кард ва дид,

ки ҳеҷ кас  ______________, ва он мисриро кушта, ӯро дар  _______  пинҳон кард.

● Мусо ба гирду атроф назар карда, киро дид? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

назоратчиро        тимсоҳро         ҳеҷ касро        фиръавнро

Рӯзи оянда Мусо дид, ки ду исроилӣ ҷанҷол мекунанд. Ӯ кӯшиш кард, ки онҳо ҷанҷолро
бас кунанд.

● Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс суханоне ҳастанд, ки мегӯянд,
ки яке аз он исроилиён дар бораи кори дирӯз кардаи Мусо медонист. Ин
суханонро ёфта, дар поён навис.

● Ин суханон дар кадом оят навишта шудаанд? Ояти:

/2

/5

/1

/1

/1

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3



ҲАМАГӢ:

Барои Мусо шунидани чунин суханон ногаҳонӣ буд! Ӯ фаҳмид, ки аз кори кардаи ӯ ҳама
хабардор шудаанд.

● Кӣ боз дар ин бора фаҳмид? 

Бисёр одамон мисли Мусо ё Нигина кӯшиш мекунанд, ки рафтори нодурусти худро
пинҳон кунанд. Баъзан ба онҳо муяссар мегардад, ки ягон чизро аз одамон пинҳон кунанд.
Лекин аз Худо, ки ҳама чизро мебинад ва медонад ҳеҷ чизро пинҳон карда намешавад.
Худо мехоҳад, ки одамон бо Ӯ самимӣ бошанд. Ва ҳатто агар гуноҳ карда бошанд, пеши Ӯ
иқрор шаванд ва бахшида шаванд.

Мусо фаҳмид, ки ӯ бояд ҳар чи зудтар аз Миср гурезад.

● Ҷавоби саволҳоро навис ва онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.
Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Мусо ба кадом замин гурехт? ___________ 

2. Ӯ назди чӣ нишаст?  _______  

3. Коҳини Мидён чанд духтар дошт?  __________  

4. Онҳо барои об додани чӣ омаданд? __________  

5. Баъдтар онҳо ба падарашон гуфтанд, ки 

бо кӣ вохӯрданд? ___________  

6. Номи зани Мусо чӣ буд?  ______________ 

● Акнун дар поён ҳарфҳои боқимондаи муамморо аз рӯи тартиб навис.
Ин ояти Китоби Муқаддас ба мо чизи муҳимро меомӯзад.

Валекин агар чунин накунед, ба ҳузури Худованд
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____ ____   

____ ____ ____     ____ ____    ____ ____ ____ ____ ____    ____ ____

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____ ____     ____ ____ ____ .     Ададҳо 32:23
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ДАРСИ 3-ЮМ: Мусо
Буттаи фурӯзон Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 15:11
Хуруҷ 2:23-25
3:1-10 -ро хон

Мусо як вақтҳо шоҳзодаи Миср буд ва дар қасри фиръавн зиндагӣ мекард. Лекин акнун ӯ
дар замини Мидён чӯпонӣ мекард. Тасаввур кун, ки то чӣ андоза ҳаёти ӯ тағйир ёфт!
Ҳаёти ӯ ором ва якранг шуд. Ҳаёти исроилиёни ғулом ҳам дар Миср беҳтар нашуд. Оё
Худо онҳоро фаромӯш кард? Оё Ӯ нақшаи Худро ба воситаи Мусо, ки аллакай 80-сола буд,
ба ҷо меоварад, ва халқи Худро аз Миср мебарорад?

● Калимаҳои партофташудаи ҷумларо аз ояти 25 навис. Ин калимаҳо ба мо нишон
медиҳанд, ки тақдири халқи Худо барои Ӯ аҳамият дошт.

Ва Худо ба ҳоли банӣ-Исроил  __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __,

ва Худо   __ __ __ __ __ __ __   намуд.

Боре бо Мусо як чизи ғайриодӣ рӯй дод.

● Расмҳоро аз назар гузарон ва дар матни поён рақами расми мувофиқро гузор. 

1                       2 3                               4

Мусо мечаронид. Ӯ ба Худо омад.  Ногоҳ ӯ дид ва ба он наздиктар омад,

то фаҳмад, ки барои чӣ он намесӯзад. Худо аз миёни бутта ба Мусо гуфт, ки наздиктар

наояд ва аз пояш кашад.

● Худо ба Мусо гуфт, ки ин чӣ гуна ҷо аст? (Ояти 5)

Ин лаҳзаи тантананок ва аҷоиб буд. Худои пурҷалол ва пок, ки фақат гоҳ-гоҳ Худаш ба
одамон муроҷиат мекард, ҳоло бо Мусо гап мезад. Мусо эҳтироми худро ба Худо баён
карда, кафшҳояшро аз пояш кашид. Ӯ ҳам ба ҳайрат ва ҳам ба тарс афтода буд!

Худо мехост, то ки Мусо аниқ фаҳмад, ки Кӣ бо ӯ гап мезанад.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор:

Ӯ Худои : РБОИҲМИ __ __ __ __ __ __ __,

СИҚҲО __ __ __ __ __,

ва ҚУЯЪБ  __ __ __ __ __  аст.

/1

/4

/2

/3

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3



Баъд Худо ба Мусо нақшаи озод кардани исроилиёнро фаҳмонд.

● Замине ки Худо исроилиёнро ба он ҷо бурдан мехост, дар кадом оят тасвир ёфтааст?

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Мусо бояд чӣ кор кунад?

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Худо ба Мусо чӣ гуна супориш дод?

Мусо он вақт дар назди буттаи фурӯзон бисёр чизҳоро фаҳмид.

● Дар гирди он чи, ки Мусо акнун дар бораи Худои ҳақиқӣ фаҳмид, хат каш.  Худо:

тавоно аст       бепарво аст        боҳашамат (пурҷалол) аст       бераҳм аст
ҳама чиро мебинад ва мешунавад       пок аст       беқувват аст       ғамхор аст.

Мо ҳам бояд дар хотир дошта бошем, ки Худо пок аст. Ӯ аз ҳама шахсиятҳое ки мо дар
ҳаётамон бо онҳо вомехӯрем, Шахси аҳамиятноктар мебошад. Худо эҳтироми махсуси
моро нисбати Ӯ интизор аст. Мо ҳеҷ гоҳ набояд Номи Ӯро беҳуда ба забон гирем. 

● Ояти тиллоиро навис.

Худо олиқадр ва комилан пок мебошад. Лекин ҳама одамон гуноҳкор ҳастанд. Инҷил, яъне
Хушхабар, аз он иборат аст, ки Худо ба мо, новобаста ба гуноҳкор буданамон, имконияти
ба Ӯ наздик шуданро дод. Ба воситаи боварӣ ба Исои Масеҳ, ки барои мо мурда буд, мо
метавонем аз Худо бахшида шудани гуноҳҳоямонро ёфта, бо Ӯ муносибат дошта бошем.

Ояти:

Ояти:

/2

/1

/1
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ҲАМАГӢ: 



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ДАРСИ 4-УМ: Мусо
Расондани суханони Худо Ояти тиллоӣ:

Ибриён 10: 31

Хуруҷ
5: 1-9, 22-23,
6: 1-9-ро хон 

Оё аз ту ягон бор иҷро кардани кори бароят мушкилро хоҳиш кардаанд? Шояд он вақт ту ҳар
хел сабабҳо оварда мегуфтӣ, ки ин корро карда наметавонӣ, ё ҳатто пешниҳод мекардӣ, ки
онро ягон каси дигар кунад. Вақте Худо ба Мусо фармуд, ки рафта бо фиръавн гап занад, ӯ ҳам
ҳамин тавр рафтор кард! Лекин Худо ба Мусо ваъда дод, ки бо ӯ мешавад, ва Мусо итоат кард.
Мусо мефаҳмид, ки фиръавн ба рафтани исроилиён аз Миср иҷозат намедиҳад, ва вайро ба ин
розӣ кунондан кори осон нест.

● Дар боби 5-ум фиръавн мегӯяд, ки бо кадом сабабҳо ӯ ба исроилиён иҷозати рафтан
намедиҳад. Дар поён рақами он оятҳоро навис, ки дар онҳо ин суханони вай баён
шудаанд. 

Фиръавн ба ҷои иҷро кардани хоҳиши Мусо ва Ҳорун, ҳаёти исроилиёни ғуломро боз ҳам
душвортар гардонд.

● Калимаҳои партофташударо навишта, фармони баровардаи фиръавнро пурра кун.

Бигзор худашон рафта, барои худ  ........  ҷамъ кунанд. (5:7)

Онҳо бояд миқдори  ........................  мисли пештара резанд. (5:8)

Исроилиёнро боз бисёртар ҷазо медоданд, чунки онҳо ин фармонҳоро иҷро карда
наметавонистанд. Мардуми азиятдида дар ҳамаи ин ранҷу азобҳояшон Мусо ва Ҳорунро
айбдор мекарданд.

● Мусо дар ин ҳолат чӣ кор кард?  Зери ҷавоби дуруст хат каш.

Ӯ ба исроилиён фармуд, ки раванд.      Ӯ хафа шуд.      Ӯ ба Худо дуо кард.

Мусо намефаҳмид, ки барои чӣ ин тавр шуд, бинобар ин дар дуо ба Худо муроҷиат кард. Худо
ба ӯ дар бораи қуввати Худ хотиррасон кард. Ӯ гуфт, ки бо қуввати Худ фиръавнро маҷбур
мекунад, ки исроилиёнро озод кунад. Худо ваъдаи Худро ФАРОМӮШ НАКАРДА БУД.

● Аввал ва охири ваъдаҳои Худоро, ки дар Хуруҷ 6: 6-8 навишта шудаанд, пайваст кун. 

Ман шуморо қавм (халқ) бошед, ва Ман барои шумо Худо хоҳам буд.

Шуморо хоҳам гирифт, то ки барои Ман дар бораи он қасам хӯрдаам, ки онро ба Иброҳим, 
Исҳоқ ва Яъқуб медиҳам.

Шуморо ба замине хоҳам овард, ки аз бандагии мисриён раҳо хоҳам кард.

/2

/1

/3

Худованд кист, ки ба
овозаш гӯш дода,

Исроилро равона кунам?

Ояти .......

Чаро шумо, эй Мусо ва
Ҳорун, қавмро (халқро) аз

корҳошон бозмедоред?

Ояти .......
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Худо инчунин мехост, ки Мусо ва исроилиён фаҳманд, ки Ӯ Кист. Ӯ чор бор ба
Мусо мегӯад, ки “МАН ХУДОВАНД ҲАСТАМ”.

●  Дар боби 6 чор оятеро, ки дар онҳо ин суханон навишта шудаанд, ёб.

Донистани Худованд будани Ӯ ба онҳо ёрӣ медиҳад, ки ба қувват ва ваъдаҳои Ӯ
бовар кунанд.

● Оё исроилиён ба суханони Мусо дар бораи ваъдаҳои Худо бовар
карданд? Ҷавоби нодурустро хат зан (ояти 9).

ҲА   /   НЕ

Худо мехоҳад, ки мо ба ваъдаҳои Ӯ, ки ба мо дар Китоби Муқаддас додааст,
бовар кунем. Худо натанҳо мехост, ки халқи Ӯ қувват ва бузургии Ӯро фаҳмад,
балки инчунин мехост, ки фиръавн ҳам инро бинад. То вақте ки фиръавн ба
рафтани исроилиён розӣ шуд, Худо мисриёнро даҳ бор ҷазо дод. Дар бораи ин
ҷазоҳо ту дар бобҳои 7 - 11 хонда метавонӣ.

● Матнҳои дар поён овардашударо хон ва номи ҷазоҳоро дар назди
оятҳо навис. Баъд онҳоро дар ҷои мувофиқи кроссворд навис.

Аз боло ба поён

Хуруҷ 7:20 ________  

Хуруҷ 10:14 ___________ 

Хуруҷ 8:24 ___________ 

Аз чап ба рост

Хуруҷ 9:11 ___________ 

Хуруҷ 8:6 ________________ 

Фиръавн ба нақшаи Худо оид ба халқи Исроил зиддият мекард, барои ҳамин
ҷазо дид.

● Ояти тиллоиро навис ва дар бораи қарорҳо ва рафтори худ
андеша кун.

Ояти: Ояти: Ояти: Ояти:

/2

/1

/5

/4

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Мусо
Шоҳзодаи Миср Ояти тиллоӣ:

Ибриён 11:23
Хуруҷ 1:5-22,
2:1-25-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Ададҳо 26:58-59  • Аъмол 7:17-29

Мусо қаҳрамони асосии китоби Хуруҷ мебошад. Маънои калимаи “Хуруҷ” “баромадан”
аст. Мо омӯзишамонро давом дода, мебинем, ки барои чӣ номи ин китоб чунин аст. 

Падару модари Мусо исроилиён буданд. Онҳо аз хонаводаи Левӣ буданд. Левӣ яке аз
дувоздаҳ писарони Яъқуб буд. (Худо ба Яъқуб номи дигар - Исроил дода буд.)

● Ададҳо 26:59-ро хон, то баъзе аз хешони Мусоро донӣ. Номи

падари ӯ: ____________  модари ӯ:  ____________  бародари ӯ:  ____________  

хоҳари ӯ: ____________ 

Мусо дар замоне таваллуд шуд, ки исроилиён ғуломони мисриён буданд.

● Номи ду шаҳрро, ки исроилиён барои мисриён сохтанд, навис.

● Онҳоро маҷбур мекарданд, ки боз кадом корҳоро кунанд?

Фиръавн, подшоҳи Миср, метарсид, ки исроилиён сершумор мегарданд, бинобар ин ба
дояҳо фармуд, ки писарони навзоди ибриро кушанд.

● Барои чӣ дояҳо ба ин фармон итоат накарданд?

Дояҳо медонистанд, ки исроилиён (ибриён) халқи Худо мебошанд, бинобар ин ба онҳо
бадӣ накарданд. Худо онҳоро барои ин баракат дод. Дояҳо мефаҳмиданд, ки ҷонашонро
зери хатар гузошта истодаанд, чунки агар фиръавн аз ин кори онҳо хабардор мешуд,
онҳоро ҷазо медод. Лекин онҳо бисёртар аз Худо метарсиданд. 

● Фиръавн кадом фармони дигар баровард?

/4
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/1

/1
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Маҳз дар ҳамин вақт дар оилаи Амром ва Юкобад писар таваллуд шуд. 

● Модар барои муҳофизат кардани ҳаёти фарзандаш чӣ кор кард?

● Кадом калимаи ояти тиллоӣ ба мо мефаҳмонад, ки барои чӣ модар
писарашро пинҳон мекард?

Вақте ки мо давоми ин воқеаро мехонем, мефаҳмем, ки ин кӯдакро Худо нигоҳбонӣ мекард.
Додари хурдакаки Марямро дар сабад шоҳдухтар ёфт. Шояд, Марям инро дида, сахт тарсид.
Лекин вақте ӯ фаҳмид, ки духтари фиръавн додарашро ба дарё партофтанӣ нест, ӯ ба вай
пешниҳод кард, ки барои маконидани кӯдак ягон зани ибриро биёранд.

● Духтари фиръавн барои маконидани кӯдак ба кӣ музди хизмат медод?

Вақте ки Мусо калон шуд, ӯро ба дарбор оварданд ва ҳамчун набераи фиръавн тарбия
мекарданд. Ба ӯ тамоми ҳикмати Мисрро таълим доданд. (Аъмол 7: 22-ро хон) Аз эҳтимол дур
нест, ки ба ӯ дар бораи халқаш - ибриён, ва Худои онҳо, ки ягона Худои ҳақиқист “зане” нақл
кард, ки ӯро шир маконида буд. Вақте ки Мусо 40-сола шуд, ӯ назди халқи худ - исроилиён омад.
Ва ҳангоме ӯ дид, ки як мисрӣ исроилиро мезанад, ӯ ба ин оромона нигоҳ карда натавонист.  

● Он гоҳ Мусо чӣ кор кард?

Рӯзи дигар Мусо фаҳмид, ки одамон аз кори кардаи ӯ хабардор шудаанд. Баъзе вақт мо ягон коре
карда, умед мебандем, ки аз он ҳеҷ кас хабар намеёбад. Чунин корҳо метавонанд дар вақти
тамоман бароямон номувофиқ ошкор шаванд. Ва ҳатто агар дар бораи онҳо одамон нафаҳманд
ҳам, Худо албатта медонад.

● Воиз 12:14-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки ин оят ба мо чиро
таълим  медиҳад.

● Аъмол 7:25-ро хон ва дар поён навис, ки Мусо аз ибриён чиро интизор буд?

Мусо мехост ба бародарони худ, ки ғулом буданд, ёрӣ диҳад, лекин ба вазъияти бисёр мушкил ва
хатарнок афтод. Фиръавн ин ҳодисаро фаҳмида, хост ӯро қатл кунад. Аз ҳамин сабаб Мусо аз
Миср гурехт. Шояд Мусо намефаҳмид, лекин Худо ӯро танҳо намонда буд. 

● Мусо ба куҷо рафт?

Ӯ бо духтаре ки дар оянда занаш шуд, дар куҷо вохӯрд?

Шояд Мусо фикр мекард, ки акнун ӯ ба халқи Худо ҳеҷ ёрӣ расонда наметавонад. Аммо ин тавр
набуд. Нақшаи Худо аллакай амал мекард. Исроилиён ба Худо дуо мекарданд, ва Ӯ дуои онҳоро
мешунид. Худо ваъдаашро фаромӯш накарда буд. Ӯ ваъда дода буд, ки халқашро озод карда,
онҳоро ба замини ваъдашуда меоварад. Худо ҳамеша ваъдаашро иҷро мекунад. Мо метавонем ба
Ӯ умед баста, дилпур бошем. Худо мехоҳад ҳар як одамро аз ғуломии гуноҳ озод кунад ва ба
Осмон биёрад. Ҳамаи онҳое ки ба Худованд Исо бовар мекунанд, ба он ҷо дохил мешаванд. 

1.
2.

1.
2.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ДАРСИ 2-ЮМ: Мусо
Чӯпон Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 4:11
Хуруҷ 3:1-16

4:1-17 -ро хон

Хониши иловагӣ: • Аъмол 7: 29-36

Аз замоне ки Мусо аз Миср гурехт, то вақте ки ӯ буттаи фурӯзонро дид, чил сол гузашт. Акнун
Мусо ҳаштодсола шуда буд.

● КРОССВОРД (Хуруҷ 3: 1-6 ва 4: 9-14-ро хон)

Аз боло ба поён

1. Йитрӯ барои Мусо кӣ буд?

2. Худо бо Мусо дар биёбон аз миёни чӣ гап мезад?

3. Худо гуфт, ки Ӯ Худои кӣ аст? (ояти 6)

4. Йитрӯ аз рӯи вазифааш кӣ буд?

5. Худо гуфт, ки Ӯ инчунин Худои кӣ аст?

6. Номи бародари Мусо чӣ буд?

7. Вақте ки Мусо обро аз дарёи Нил гирифта, онро ба замин
мерезад, об мувофиқи сухани Худо ба чӣ табдил меёбад?

● Барои чӣ Худо ин ҷоро ба таври махсус “замини муқаддас” номид?

● Вақте ки Худо аз буттаи фурӯзон Мусоро ҷеғ зад, ӯ чӣ ҷавоб дод?

● Худо барои Мусо чӣ гуна супориши махсус дошт?

Вақте ки Мусо дар бораи ин супориш фаҳмид, ӯ боварӣ надошт, ки аз ӯҳдаи
иҷрои он мебарояд.

● Худо ба Мусо ду ваъда дод, то ки ӯро барои иҷрои ин супориш рӯҳбаланд кунад.
Ин ваъдаҳоро дар поён навис. (Ба Хуруҷ 3:12 ва 4:12 нигоҳ кун).
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ҲАМАГӢ: 

Аммо Мусо ҳоло ҳам дилпур набуд ва ба Худо якчанд сабабҳои инро овард.

●  Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Худо ба сабабҳои овардаи Мусо чӣ ҷавоб дод?

● Чӣ тавр Ҳорун бояд ба Мусо ёрӣ медод?

● Аъмол 7:35-ро хон ва дар поён навис, ки Худо Мусоро бар исроилиён кӣ
таъйин кард?

Худо ҳоло ҳам мехоҳад, ки одамон хости Ӯро ба ҷо оваранд. Хости Ӯ дар Китоби Муқаддас -
Сухани Ӯ навишта шудааст. Оё ту ба Сухани Худо итоат мекунӣ?

Дар навбати аввал, Худо одамонро даъват мекунад, ки Ӯро пайравӣ кунанд: аз гуноҳҳояшон
тавба карда, Исои Масеҳро ҳамчун Худованд ва Наҷотдиҳандаи худ қабул кунанд. Ҳамин тавр
одам масеҳӣ, яъне пайрави Исои Масеҳ мешавад.

Одами масеҳӣ бояд дар ҳама гуна вазъият ба иҷро кардани хости Худо тайёр бошад. Худо ваъда
додааст, ки ҳамеша бо мо мешавад (Матто 28:20) ва чӣ тавре ки Ӯ ба Мусо ваъда дода буд, ба мо
ҳам дар лаҳзаҳои душвор ёрӣ медиҳад, то ки дар бораи Ӯ гап занем (Луқо 12:12).

1.
2.

/2
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/1

/2

Исроилиён аз ман
мепурсанд, ки “Исми Ӯ

чист?” (3:13)

Исроилиён 
мегӯянд, ки “Худованд

ба ту зоҳир нашудааст”.
(4:1)

Ман хуб гап зада
наметавонам. (4:10)



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ДАРСИ 3-ЮМ: Мусо
Фиристодаи Худо Ояти тиллоӣ:

Масалҳо 29:1
Хуруҷ 

7:1-25-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Забур 94:6-8 • Забур 104:26-35  • Ишаъё 55:6-7

Мусо ба Миср баргашт ва бо бародари худ Ҳорун вохӯрд. Худо ба онҳо мегуфт, ки бояд чӣ кор
кунанд ва ба фиръавн чӣ гӯянд. Худо инчунин ба онҳо пешакӣ гуфт, ки чӣ рӯй медиҳад, ва Ӯ
медонад, ки фиръавн ва мисриён ба суханони онҳо чӣ ҷавоб медиҳанд. 

● Ояти 3 ва 4-ро боз як бор хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Худо чиро пешгӯӣ
кард?

● Дар натиҷаи ин ҷазоҳои Худо мисриҳо чиро мефаҳманд?

Худо ба Миср барои он ҷазо мефиристод, ки фиръавн ба суханони Ӯ итоат намекард.

● Фиръавн чӣ кор кардан намехост?

Вақте ки мо ба Худо итоат кардан намехоҳем, дилҳои мо сахт мешаванд ва мо якрав мегардем.

● Бо фиръавн ҳам ҳамин чиз рӯй дод. Хуруҷ 5:2 ва 7:13-ро муқоиса кун, ва дар поён 
он оятро навис, ки дар ин бора мегӯяд.

Ба фарқи байни рафтори фиръавн ва итоаткории Мусову Ҳорун аҳамият деҳ.

● Хуруҷ 7: 6, 10 ва 20-ро хон. Дар ҳар кадоми ин оятҳо дар бораи Мусо ва Ҳорун чӣ
гуфта мешавад?

Дар ин боб се маротиба зикр шудани муносибати онҳо ба суханони Худо нишон медиҳад, ки ин то
чӣ андоза аҳамиятнок аст. Вақте ки мо ба Худо итоат мекунем, Ӯ моро баракат медиҳад.

● Дар қисми аввали боб Худо чӣ тавр нишон дод, ки Ӯ аз ҷодугарон тавонотар аст.
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ҲАМАГӢ:

Ҷазои якум ҳамчун нишонаи қуввати Худо ба амал омад ва оби дарёи Нил ба хун мубаддал шуд.

● Дар натиҷаи ин ҷазо кадом се чиз шуд?

● Хуруҷ 8:19-ро хон ва он чиро, ки афсунгарон ба фиръавн дар бораи ин ҷазоҳо гуфтанд,
навис.

Афсунгарон фаҳмиданд, ки Мусо ва Ҳорун бо кадом қувва ин мӯъҷизаҳоро ба амал меоварданд. 
Аён аст, ки фиръавн ҳам инро мефаҳмид, лекин бар зидди Худо якравӣ мекард ва иҷозат
намедод, ки исроилиён раванд. Мо бояд эҳтиёт шавем, ки мисли фиръавн рафтор накунем. Ӯ
хости Худоро иҷро кардан нахост ва бо роҳи худ рафт. Чунин роҳ ба фалокат мебарад.

● Ояти тиллоиро навис.

● КРОССВОРДРО ПУР КУН

Аз боло ба поён 

1. Дар Миср подшоҳро чӣ меномиданд?

2. Асои Ҳорун асоҳои ҷодугаронро .............. бурд. (о.12)

3. Ҳорун аз Мусо чанд сол калон буд? (о.7)

4. Мусо кай бояд назди фиръавн мерафт? (о.15)

Аз чап ба рост

5. Исроилиён дар кадом кишвар ғулом буданд? (о.3) 

6. Худованд ба Мусо гуфт, ки Ҳорун ..................... Мусо
мешавад. (о.1)

7. Худованд ба фиръавн гуфт, ки Ӯ Худои .....................  аст.
(о.16) 

8. Худо гуфт, ки ба Миср ............ Худро дароз мекунад. (о.5)

9. Тамоми обҳои сарзамини Миср ба ........ табдил ёфтанд. (о.19)

10. Аз вақте ки Худо наҳрро (дарёро) зарба зад, чанд рӯз
гузашт? (о.25)

Баъд аз ин ҷазо боз якчанд ҷазои дигар омад. Якчанд бор фиръавн аллакай розӣ шуда буд, ки
исроилиён раванд. Он вақт ӯ аз Мусо хоҳиш мекард, ки барои онҳо ба Худо дуо кунад, то ки ин ё
он ҷазо қатъ гардад. Аммо вақте ки ҷазо қатъ мегашт, фиръавн боз фикрашро дигар мекард.
Мутаассифона, бисёр одамон нисбати Худо ҳамин тавр рафтор мекунанд. Онҳо ҳангоми мусибат
ё вақте ки ёрӣ лозим аст, сӯи Худо фарёд мезананд, аммо вақте ки дар зиндагияшон ҳамааш хуб
аст, Ӯро фаромӯш мекунанд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б9

ДАРСИ 4-УМ: Мусо
Озодкунанда Ояти тиллоӣ:

1Петрус 1:18-19

Хуруҷ 11:1-10
12:1-13, 21-42-ро

хон

Хониши иловагӣ:  •  Забур 104: 36-38  • Ибриён 11: 28   • 1 Қӯринтиён 5:7  

Даҳум ҷазои Худо, ки дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс тасвир шудааст, барои мисриён
аз ҳама даҳшатнок буд. Аммо барои исроилиён, ки фармони Худоро ба ҷо оварданд, он шаб шаби
озодшавӣ аз ғуломӣ ва оғози сафари онҳо ба Замини Ваъдашуда шуд. Ин воқеа барои мо ҳам
аҳамияти калон дорад, зеро меҳнати барои мо кардаи Худованд Исоро хотиррасон мекунад.

● Оятҳои зерини Китоби Муқаддасро хон. Дар ин оятҳо Исои Масеҳ чӣ гуна тасвир 
шудааст?

Юҳанно 1:29

1 Қӯринтиён 5:7

● Дар боби 12 аз кадом то кадом оят дар бораи тайёрӣ ба фисҳ нақл карда

шудааст?

Мо мебинем, ки Худованд Исо ҳамчун Барра, Фисҳи мо ва Қурбонӣ тасвир шудааст. Чӣ тавре ки
барраи қурбонӣ бенуқсон буд, ҳамин тавр Худованд Исо низ пок ва бегуноҳ буд. Ҳар як оилаи
ибрӣ бояд барраеро қурбон карда, хуни онро ба паҳлӯдарии хонааш мемолид. Худо ваъда кард,
ки танҳо дар чунин ҳолат марг ба ин хонадон таъсир намерасонад. Ҳамин тавр Исои Масеҳ низ
ҳаёти Худро дар салиб қурбон карда, барои ҳар яки мо хуни Худро рехт. Ва ҳар касе ки бо боварӣ
ба Исои Масеҳ пеши Худо аз гуноҳҳояш тавба кунад, наҷоти абадӣ пайдо мекунад.

● Ояти тиллоиро хон ва дар поён навис, ки нархи наҷот ва озодии мо чӣ буд?

● Дар бисёр оятҳои боби 12-уми китоби Хуруҷ рақамҳо баён шудаанд! 
Фаҳмон, ки ҳар кадом рақам ба кадом воқеаи рӯйдода вобаста аст. 
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7
(ояти 19)

10
(ояти 3)

14
(ояти 6)

600 000
(ояти 37)

430
(ояти 40)
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● Ҷавобҳоро дар катакчаҳо навис.

Исроилиён бояд аз ҳамсояҳои худ колои (чизҳои) ва

пурсанд.

Исроилиён бояд барраро дар бирён мекарданд.

Исроилиён бояд ба паҳлӯдарии хонаҳояшон мемолиданд.

Ба ҳар хонаи мисрие ки ин корро накарда буд, марг дохил мешуд ва 

онҳо мемурд.

Исроилиён худро бар дӯши (китфи) худ гузошта бурданд.

● Акнун ҳарфҳои партофташудаи ибораи поёнро бо ҳарфҳои мувофиқи
катакчаҳои рангшудаи боло пур кун. Ин ибора дар Хуруҷ 11:1-10 вомехӯрад.

__ __ __ ф __     __ __ б

● Навис, ки ин ибора кадом воқеаи рӯйдодаро тасвир мекунад.

● Аз Хуруҷ 12:28 мо мефаҳмем, ки исроилиён он чиро ки Худо ба воситаи
Мусо ва Ҳорун фармуд, иҷро карданд. Онҳо пеш аз ин чӣ кор карданд?
(Ба охири ояти 27 нигар).

Вақте ки исроилиён паҳлӯдариҳои хонаҳояшонро бо хун молиданд, онҳо натанҳо аз
ҷазои Худо паноҳ ёфтанд, балки инчунин аз ғуломии Миср озод шуданд. Исои Масеҳ
барои мо мурд, ва агар мо ба Ӯ бовар кунем ва ҳаётамонро ба Ӯ супорем, аз марги
абадӣ наҷот меёбем ва соҳиби ҳаёти нав бо Худо мегардем.

Оё Худованд Исо Наҷотдиҳандаи ту мебошад? Оё ту худатро ба Ӯ супурдаӣ? Оё ту аз
доварии Худо барои гуноҳҳоят наҷот ёфтаӣ ва аз гуноҳ озод шудаӣ?
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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�икояи1�ум: Мусо ва ҷазои якум

Ин ҳикоя дар бораи итоат кардан ба Худо аст.
Хуруҷ 7:1-24-ро

хон

Мусо ва Ҳорун гаштаву баргашта ба фиръавн, подшоҳи Миср, хости
Худоро гап мезаданд. Онҳо мегуфтанд, ки Худо мехоҳад, то ки ӯ халқи
Исроилро аз ғуломӣ озод карда, ба вай иҷозати рафтан диҳад. Аммо
фиръавн Худоро гӯш кардан намехост.

Подшоҳи Мисрро чӣ меномиданд?

Ф __ ръ __ __ н.

Номи кишвари ӯ чӣ буд?

М __ __ р.

Ӯ он қадар гапнодаро буд, ки Худо ба ӯ ва
халқи ӯ ҷазоҳо фиристод.

Дар Миср дарёи калон ҳаст, ки Нил ном
дорад. Ҷазои якум чунин буд: оби дарё ба
хун мубаддал шуд. Ҳама моҳиҳои дарё
мурданд. Аз ҳамин сабаб дарё чунон
бадбӯй шуд, ки ҳеҷ кас оби онро нӯшида
наметавонист. Ҳамаи ин барои он рӯй дод,
ки фиръавн ба суханони Худо гӯш накард.

Барои мо беҳтар аст, ки ҳама вақт ба суханони Худо гӯш кунем ва онҳоро
иҷро кунем. 

Ҳарфҳоро ранг кун (1 Подшоҳон 15:22). 

“Гӯш кардан беҳтар аст”
/10

Расмро ранг кун
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Худо нӯҳ бор Мисрро ҷазо дод. Аммо фиръавн ҳоло ҳам
гапи Худоро гирифтан намехост. Аз ҳамин сабаб бояд
ягон чизи даҳшатнок рӯй медод. Акнун дар ҳар оилаи
мисрӣ писари калонӣ мемурад!

Кӣ гапи Худоро намегирифт? Ф __ __ъ __ __ __ 

Ҳангоми ҷазои даҳум кӣ мемурад?

Писари  к __ __ __ __ӣ   дар  ҳ __ __  оилаи мисрӣ.

Аммо барои исроилиён Худо фармоиши
махсус дод. Ҳар оилае ки онро ба ҷо
меоварад, аз ҷазо наҷот меёбад. 

Ҳама оилаҳои исроилӣ бояд ба болодарӣ ва
паҳлӯдариҳои хонаҳояшон хуни барра
моланд. Баъд онҳо бояд ба хонаҳояшон
даромада, тамоми шаб дар он ҷо монанд.

Худо ваъда дод, ки хунро дида, аз пеши он
хона мегузарад ва одамони онро ҷазо
намедиҳад. Танҳо ҳамин тавр бо молидани
хун оилаҳои исроилӣ дар бехатарӣ
мешаванд.

Дар ҳар оилаи исроилӣ писари калонӣ аз
марг наҷот ёфт, чунки ба ҷои вай барра
мурда буд.

Оё ту медонӣ, ки Китоби Муқаддас Исоро Барраи Худо меномад? Ӯ ба ҷои
ҳар яки мо мурд. Ҳар касе ки ба Ӯ бовар кунад, соҳиби ҳаёти абадӣ гашта,
бо Ӯ дар осмон мешавад! 

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б10
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�икояи2�юм: Мусо ва ҷазои охирини Худо ба Миср

Ин ҳикоя дар бораи нақшаи наҷотбахши Худо барои исроилиён аст. Хуруҷ  11:1-10
12:1-13-ро хон

Расмро ранг кун ва бо қалами сурх он
ҷойҳои дарро, ки исроилиён хуни

барраро молиданд, қайд кун. 

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Вақте ки дар як шаб бисёр мисриён мурданд,
фиръавн Мусо ва Ҳорунро назди худ даъват
карда гуфт:

“Тамоми халқи худро ҷамъ карда, аз кишвари ман
равед”.

Ва дере нагузашта ҳазорҳо исроилиён сӯи баҳри
Қулзум равона шуданд.

Дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо калимаҳои

даркориро навис.

Подшоҳ гуфт: 

“Тамоми халқи худро ҷамъ карда, аз 

к __ __ в __ __ __  ман равед”.

Исроилиён сӯи   б __ __ р __    Қ __ __ з __ __

равона шуданд.

Аммо фиръавн зуд фикрашро дигар кард. Ӯ ва лашкари калонаш, бо аспҳо ва аробаҳои
ҷангӣ аз паси исроилиён рафтанд, то ки онҳоро ба Миср баргардонанд.

Исроилиён сахт тарсиданд. Дар пеши онҳо баҳри Қулзум буд, аз пасашон бошад, ба
онҳо лашкари мисриён наздик мешуд. Ба назар чунин менамуд, ки исроилиён ба дом
афтодаанд!

Мусо ба исроилиён гуфт, ки натарсанд, чунки Худо онҳоро наҷот медиҳад. 

Ҳарфҳоро ранг кун.  

“Ҳаросон нашавед! Биистед ва

ннаҷоти Худовандро
бубинед!

Медонӣ Худо чӣ кор кард? Ӯ боди сахт фиристод, ки он тамоми шаб вазида, оби
баҳрро аз ҳам ҷудо кард. Ҳамин тавр Худо барои исроилиён роҳ кушод. Онҳо ба дигар
соҳили баҳр ба воситаи қаъри хушкшудаи он гузаштанд! Мисриён аз паси исроилиён
думболагирӣ карданд, лекин ногоҳ обҳои баҳр ба ҷои худ баргаштанд! Тамоми
лашкари фиръавн дар баҳри Қулзум ғарқ шуд! 

Худо бо қуввати бузурги Худ исроилиёнро наҷот дод. Акнун онҳо озод буданд!

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б10
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�икояи3�юм: Мусо ва баромадани исроилиён аз Миср 

Ин ҳикоя дар бораи қуввати бузурги Худо аст.

Расмро ранг кун

Хуруҷ 
12:31-39

ва 14:1-31-ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Вақте ки дар зиндагият ягон чизи бисёр хуб рӯй
диҳад, ту хурсанд мешавӣ. Худо исроилиёнро аз
лашкари фиръавн наҷот дод, ва акнун онҳо
ғуломони мисриён набуданд!  

Исроилиён Худоро ситоиш мекарданд, чунки Ӯ
онҳоро наҷот дод. Онҳо бо хурсандӣ ба Худо
сурудҳо мехонданд. Худо сазовори ситоиш аст,
ва вақте ки одамон Худоро ситоиш мекунанд, ин
ба Ӯ маъқул аст.

Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.

1. Вақте ки одамон Худоро   с __ __ о __ __  
мекунанд, ин ба Ӯ маъқул аст.

2. Барои чӣ исроилиён Худоро ситоиш
мекарданд?

Барои он ки Худо онҳоро н __ __ __ т  дод.

Ана, баъзе суханҳо аз суруди онҳо.  

Ин суханонро ранг кун.

ХХудованд наҷоти ман
аст.

Онҳо медонистанд, ки худашон ҳеҷ гоҳ аз мисриён халос шуда
наметавонистанд. Худо онҳоро наҷот дод, ва акнун онҳо
хурсандӣ карда, Худоро ситоиш менамуданд.

Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки ҳар як одам бояд аз гуноҳҳояш
наҷот ёбад. Мо ҳам мисли исроилиён худамонро наҷот дода наметавонем.
Лекин ҳар як одам метавонад ба воситаи боварӣ ба Худованд Исо аз Худо
бахшида шудани гуноҳҳояшро пайдо кунад. 
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�икояи4�ум: Мусо Худоро ситоиш мекунад

Ин ҳикоя дар бораи ситоиш кардани Худо аст. Хуруҷ 
15: 1-22-ро хон

Дар расм чеҳраи
хурсандонаи Марям,
хоҳари Мусоро каш.

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:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Мусо ва ҷазои 
якуми Худо ба Миср Ояти тиллоӣ:

1 Подшоҳон 15:22

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ 7:1-24-ро
хон

Фиръавн, подшоҳи Миср, якравӣ мекард. Ӯ
қарор кард, ки исроилиёнро аз ғуломӣ озод
НАМЕКУНАД.

Мусо чандин бор аз ӯ хоҳиш мекард, ки ба
исроилиён иҷозати рафтан диҳад, аммо
фиръавн гаштаву баргашта дар ҷавоб “Не!”
мегуфт. Фиръавн суханони Худоро, ки Ӯ ба
воситаи хизматгори Худ Мусо мегуфт, иҷро
кардан намехост.

● Дар Миср подшоҳро чӣ меномиданд? 

Ф __ __ ъ __ __ __.

Номи хизматгори Худо чӣ буд?

M ___ ___ ___.

Худо ба Мусо ва Ҳорун қудрат дод, ки мӯъҷизаҳо
кунанд. Асои Ҳорун ба мор табдил ёфт, ва баъд боз асо
шуд!  Ин мӯъҷиза ба фиръавн исбот мекард, ки Мусо
ва Ҳорунро назди ӯ ҳақиқатан Худо фиристодааст.

Лекин подшоҳ чун пештара гапи Худоро гирифтан
намехост. Ӯ дилсахт ва якрав шуд.

/4
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● Ҳарфҳои аввали номи чизҳои тасвиршударо навис ва мефаҳмӣ, ки
фиръавн чӣ кор кардан намехост.

Худо фиръавн ва халқи ӯро сахт ҷазо дод, чунки ӯ
якравӣ карда, ба Худо итоат кардан намехост. Ин ҷазои
якум буд. (Баъд аз ин ҷазо боз нӯҳ ҷазои дигар шуд!)

Оби дарёи бузурги Нил, ки аз тамоми ҳудуди Миср мегузашт, ба хун мубаддал гашт.
Ҳама моҳиёни дарё мурданд ва оби он тамоман бадбӯй шуд! Аз ҳама бадтараш он
буд, ки одамон бе об монданд. Як ҳафта дар ҳама обанборҳои Миср хун буд.

● Ҷавобҳои НОДУРУСТРО хат зан.

Номи дарёи бузурги Миср   Нил / Вахш / Сурхоб аст.

Ҳангоми ҷазои якум ҳама  морҳо / парандаҳо / моҳиён мурданд.

Ба мисриён ёфтани    нон / об / гандум хеле душвор шуд.

Мо бояд он чиро, ки Худо ба мо дар Сухани Худ - Китоби Муқаддас мегӯяд, иҷро кунем.

● Калимаҳоро ранг кун.

Худоро гӯш кардан аз
қурбонӣ кардан беҳтар аст

1 Подшоҳон 15:22

И
/4

/6

/6

ҲАМАГӢ:



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Мусо ва ҷазои охирини Худо
ба Миср Ояти тиллоӣ:

Румиён 5:8

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ  11:1-10
12:1-13-ро хон

Ҳар дафъа фиръавн иҷозат намедод, ки исроилиёни ғулом озод шаванд. Худо ба
воситаи ҷазоҳои гуногун қуввати бузурги Худро нишон дод. Лекин баъд аз ин ҳам
фиръавн суханони Худоро, ки Ӯ ба воситаи Мусо ва Ҳорун мегуфт, гӯш намекард.

● Ба саволҳо бо як калима ҷавоб деҳ.

Дар миср подшоҳро чӣ меномиданд?  Ф __ __ __ __ __ __ .

Худо ба Миср чӣ мефиристод?  Ҷ __ __ __ .

Кӣ ҳамроҳи Мусо назди фиръавн рафта, ба ӯ гап мезад?  Ҳ __ __ __ __ .

Худо ба Мусо гуфт, ки акнун Ӯ ба Миср ҷазои охиринро мефиристад, ки хеле
даҳшатнок аст. Шабона дар ҳар оилаи мисрӣ нахустзода (писари калонӣ) мемурад!
Ин ҳодиса ҳам дар оилаҳои бой ва ҳам дар оилаҳои камбағал рӯй медиҳад.

Тасаввур кун, ки дар тамоми Миср чӣ қадар бадбахтӣ ва гиря шуд!

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, онҳоро навис.

Ҳангоми  зоҷаи __ __ __ __ __   охирин

дар ҳар  аиоил __ __ __ __ __   мисрӣ    
ознахустда __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   мурд.

Барои чӣ Худо чунин кард? Барои он ки фиръавн якравӣ карда, гапи Худоро
намегирифт! 

Ин воқеа барои ҳар яки мо огоҳии муҳим мебошад. Вақте ки Худо ба мо гап
мезанад, мо бояд Ӯро гӯш кунем ва ба Ӯ итоат намоем.  
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ҲАМАГӢ:

Худо инчунин ба Мусо гуфт, ки чӣ тавр исроилиён метавонанд аз ин ҷазои охирин
наҷот ёбанд. Ҳар оила бояд барраи яксоларо кушта (қурбон карда), хуни онро ба
болодарӣ ва паҳлӯдариҳои хонааш молад.

Исроилиён бояд то саҳар дар хонаҳояшон монанд. Дар даруни хона онҳо дар
бехатарӣ мешаванд, чунки Худо ба онҳо ваъда дода гуфт: “Хунро дида, аз болои
шумо хоҳам ҷаҳид”.  (Хуруҷ 12:13)

● Дар расм бо ранги сурх он ҷойҳои дарро ранг кун, ки исроилиён бояд хуни
барраро мемолиданд.

Худо чун ҳарвақта ба ваъдаи Худ вафодор буд.
Он шаб нахусзодаҳои мисриён мурданд, лекин
нахустзодаҳои исроилӣ зинда монданд. Дар ҳар
оилаи исроилӣ ба ҷои писари калонӣ барра
мурд. Нахустзодаҳои исроилӣ ба шарофати
марги барра зинда монданд. 

Ба шарофати марги Худованд Исо мо
метавонем ҳамроҳи Ӯ абадан дар Осмон
зиндагӣ кунем! Лекин барои аз гуноҳ наҷот
ёфтан, ба Сухани Худо - Китоби Муқаддас
бовар кардан лозим аст.

Китоби Муқаддас мегӯяд: 

“Ҳангоме ки (мо) ҳанӯз

гуноҳкор будем, Масеҳ

барои мо мурд”.
Румиён 5:8

● Ин суханҳоро ранг кун.

Ҷазои охирин ба мисриён бадбахтӣ овард. Лекин исроилиён хурсандӣ мекарданд, ки
Худо ба оилаҳои онҳо раҳм кард. Солҳои дарози ғуломӣ ба охир расиданд. Онҳо
ҳама фармоишҳои Худоро ба ҷо оварданд, ва барои рафтан аз Миср тайёр буданд.
Ва онҳо тайёр буданд ҳамин ки Мусо даъват кунад, аз Миср бароянд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Мусо ва баромадани исроилиён  
аз Миср

Ояти тиллоӣ:
Хуруҷ 14:30 

(қисми аввал)
Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ 12:31-39 
ва боби 14-ро хон

Ҳамон шабе ки нахустзодагони мисрӣ мурданд, фиръавн Мусо ва Ҳорунро назди худ
даъват кард. Ӯ ба онҳо фармуд, ки тамоми халқи худ ва ҳама чорвою чизҳояшонро
гирифта, зуд аз Миср раванд.

Ниҳоят фиръавн ба Худо итоат кард! Агар ӯ аз худи аввал ба Худо итоат мекард, ба
ин қадар бадбахтиҳо гирифтор намешуд!

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Фиръавн Мусо ва Ҳорунро назди худ даъват кард.

Ӯ ба онҳо фармуд, ки зуд аз Миср раванд. 

Ӯ ба исроилиён фармуд, ки чорвояшонро дар Миср монанд.

Дере нагузашта, исроилиён ба роҳ баромаданд.
Садҳо ҳазор мардҳо, занон ва кӯдакон сӯи баҳри
Қулзум равона шуданд.

Аммо исроилиён ҳанӯз дур нарафта буданд, ки
фиръавн боз фикрашро дигар кард. Ӯ зуд тамоми
лашкари худро ҷамъ карда, барои баргардондани
исроилиён рафт.

Вақте исроилиён диданд, ки аскарони мисрӣ бо
аробаҳои ҷангияшон ба онҳо наздик шуда
истодаанд, хурсандии онҳо дарҳол ба тарсу ваҳм
табдил ёфт.

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.

И __ __ о __ __ __ ён акнун озод буданд.

Онҳо сӯи  б __ __ __ и Қ __ __ __ __ м мерафтанд.

Фиръавн аз фикраш г __ __ т.

Фиръавн бо  л __ __ __ __ ри  худ исроилиёнро думболагирӣ мекард.
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ҲАМАГӢ:

Исроилиён сахт тарсиданд. Онҳо худашонро мисли ба дом афтода ҳис мекарданд.
Дар пеши онҳо баҳр буд, аз пасашон бошад, мисриён думболагирӣ мекарданд. Танҳо
Худо метавонист онҳоро наҷот диҳад! Мусо онҳоро ором карда, гуфт: “Ҳаросон
нашавед! Биистед ва наҷоти Худовандро бубинед”. Ин маънои онро дошт, ки Худои
Қодир ва Тавоно барои онҳо ғамхорӣ мекунад ва онҳоро аз мисриён наҷот медиҳад.

Чӣ тавр Худо онҳоро наҷот дод? Ӯ дар байни баҳр барояшон роҳ кушод! Тамоми
шаб боди сахт вазид ва обҳои баҳр аз ҳам ҷудо шуда, қаъри баҳр намоён шуд.
Исроилиён, ки ба Худо умед бастанд, аз баҳр бар хушкӣ гузаштанд!

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис. Баъд онҳоро дар
кроссворд навис.

1. Исроилиёнро ...................... думболагирӣ 
мекарданд.

2. Дар пеши исроилиён  ...............  буд.

3. Боди сахт вазид, ва  ..................  баҳр
аз ҳам ҷудо шуданд.

4. Роҳро дар байни баҳр барои исроилиён  .............  кушод. 

Мисриён фикр мекарданд, ки исроилиёнро бо роҳи дар баҳр пайдошуда думболагирӣ
карда метавонанд! Аскарони мисрӣ бо аробаҳои ҷангияшон бо роҳи хушки дар баҳр
кушодашуда аз паси исроилиён шитофтанд. Лекин вақте ки Мусо дасташро бар баҳр
дароз кард, обҳои он ба ҷои худ баргаштанд ва мисриён ғарқ шуданд! Халқи Исроил
ба таври аҷоиб наҷот ёфт!

● Суханони ояти тиллоиро ранг кун.

Худованд дар он рӯз
Исроилро аз дасти
мисриён раҳо кард

Хуруҷ 14:30 (қисми аввали оят)

Ҳоло Худо мехоҳад, ки ҳар яки моро аз гуноҳҳоямон раҳо (халос) кунад. Маҳз барои
ҳамин Худованд Исо ба ҷои мо мурд. Мо ҳам бояд мисли исроилиён ба Худо бовар
карда, ба Ӯ умед бандем. Ва баъд мо ҳам гуфта метавонем, ки “Худо МАРО наҷот дод!”
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ҲИКОЯИ 4-УМ: Мусо ва шодии халқи Исроил

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

Ояти тиллоӣ:

Забур 105:1

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ
15:1-22-ро хон

Пагоҳӣ исроилиён дар соҳили дигари баҳри
Қулзум пурра дар бехатарӣ буданд. Онҳо дигар
ҳеҷ гоҳ дар Миср ғулом намешаванд! Исроилиён
бо чашмони худ ғарқ шудани лашкари мисриёнро
диданд! 

Баъд аз ин воқеа исроилиён пеши Худо тарс
пайдо карданд ва ба Ӯ ва хизматгори Ӯ Мусо
бовар мекарданд. Халқ мефаҳмид, ки онҳоро
Худи Худо наҷот дод!

● Ҷавоби саволҳоро навис:

Онҳо аз кадом баҳр гузаштанд?

Онҳо аз кадом кишвар баромаданд?

Номи ин халқи озодшуда чӣ буд?

Номи роҳбари халқ чӣ буд?

Вақте ки дар зиндагии ту ягон чизи бисёр хуб рӯй диҳад, ту
хурсанд мешавӣ. Исроилиён барои ин наҷоти аҷоиб суруд
хонда, Худоро ситоиш мекарданд.

Дар ин суруди онҳо чунин суханҳо ҳастанд: 

Худованд қувват ва ҳамду санои ман аст, 
Ӯ наҷоти ман шуд. 
Ӯ Худои ман аст.

Марям, хоҳари Мусо ҳам Худоро ситоиш мекард. 
(Ба ояти 20 нигар)
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● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис. Баъд ин калимаҳоро 
дар кроссворд навис.

1. Исроилиён ба Худованд суруд хонда Ӯро
........................  менамуданд (ояти 2).

2. Онҳо дар сурудашон мегуфтанд, ки 
Худованд .................. онҳо аст (ояти 2).

3. Худо лашкари мисриёнро дар куҷо
вожгун (нест) кард? (ояти 4).

4. Номи он баҳр чӣ буд?

5. Кӣ исроилиёнро аз душманонашон наҷот дод? 

Дар ояти тиллоӣ гуфта шудааст, ки барои чӣ мо бояд Худоро ситоиш кунем.

● Ҳарфҳоро ранг кун.

“Худовандро ҳамд гӯед, 

зеро ки Ӯ некӯст”
Забур 105 : 1

Дар бораи он фикр кун, ки то чӣ андоза Худо ба ту некӯ аст!

● Дар ҷойи холии ҷумлаҳо калимаи мувофиқро навис.

гулҳои         об         Наҷотдиҳандаи         хӯрок

Худо ба мо  __ __ __ __ __  медиҳад. Ӯ ба мо барои нӯшидан __ __

офарид. Ӯ заминро аз дарахтону  __ __ __ __ __ __  зебо пур кардааст.

Аммо аз ҳама муҳимаш он аст, ки Худо Исои Масеҳро ба замин

фиристод, то ки Ӯ  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  мо шавад.

Вақте ки исроилиён аз лашкари мисриён наҷот ёфтанд, онҳо хеле
хурсанд шуданд. Лекин онҳое, ки аз гуноҳ ва марги абадӣ наҷоти
Худоро пайдо мекунанд, боз ҳам бисёртар хурсанд мешаванд.
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:
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ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:
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ДАРСИ 1-УМ: Мусо
Фисҳ ва барраи қурбонӣ Ояти тиллоӣ:

Қӯлассиён 
1:14

Хуруҷ  12:1-14,
29-36, 50-51 -ро

хон

Исроилиён ҳоло ҳам дар Миср буданд. Худо ба мисриён аллакай нӯҳ ҷазои
даҳшатнок фиристода буд. Ҳар дафъа баъд аз ҷазо, фиръавн ваъда медод, ки ба
исроилиён иҷозати рафтан медиҳад. Аммо ҳамин ки Худо ҷазоро қатъ (бас)
мекард, фиръавн фикрашро дигар менамуд. Ва Худо қарор кард, ки ба Миср
ҷазои охирин мефиристад. Ин ҷазо барои мисриён ҷазои аз ҳама даҳшатнок
мегардад, лекин ба исроилиён озодӣ меоварад. 

Худо ба исроилиён барои аз ҷазои охирин наҷот ёфтан фармоишҳои муҳим дод.

● Ҷавобҳоро дар тақвим (солнома) бо
аломатҳои зерин  қайд кун:

O рӯзе ки исроилиён бояд барраеро
мегирифтанд.

X рӯзе ки онҳо бояд барраро забҳ
(қурбон) мекарданд.

● Ояти 5-ро хонда, дар поён навис, ки исроилиён бояд чӣ гуна
барраро интихоб мекарданд?

● Дар расм бо аломати X қайд кун, ки
кадом ҷойҳои дарро бо хуни барра
молидан лозим буд.

● Дар ояти 13 гуфта мешавад, ки агар дар
паҳлӯдариҳо ва болодарии хонаҳо хун
бошад, чӣ рӯй медиҳад. Он қисми ояти 13-ро,
ки дар ин бора мегӯяд, навис.
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б10



ҲАМАГӢ: 

Одамон ин фармудаҳои Худоро ба ҷо оварда, дар хонаҳояшон дар бахатарӣ буданд. Баъд
онҳо бояд хӯроки фисҳро мехӯрданд ва барои аз Миср рафтан тайёр мешуданд.

● Дар поён навис, ки хӯрок аз чӣ иборат буд, ва фисҳро чӣ тавр хӯрдан лозим
буд. (Оятҳои 8 ва 11)

Худо, чӣ тавре ки огоҳ карда буд, мисриёнро ҷазо дод.

● Дар расми соат ақрабакҳоро кашида, вақти мурдани
ҳама нахустзодагони Мисрро нишон деҳ.

Ин ҷазо дар ҳама хонаҳои мисриён, ҳатто дар оилаи фиръавн ба
амал омад. Аммо онҳое ки болодарӣ ва паҳлӯдариҳои
хонаҳояшонро бо хуни барра молида буданд, зарар надиданд.

● Баъд аз ин ҷазои даҳшатнок фиръавн ба Мусо чӣ гуфт? (Ояти 31)

Исроилиён дарҳол аз Миср рафтанд. Ҳазорҳо одамон сӯи он замин равона шуданд, ки ба
онҳо Худо ваъда карда буд. Онҳо ҳамроҳашон чизҳои худ ва он чиро, ки ба онҳо мисриён
доданд, гирифтанд.

● Исроилиён аз мисриён чӣ пурсиданд?
л  и  т  л  о        р  у  қ  н  а        и  б  л  с  о

___ ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ ___ 

Наҷоти исроилиён мисоли хуби наҷот ёфтани мо мебошад.

● Румиён 6:23 ва 1 Юҳанно 1:7-ро хон ва ҷойҳои холиро дар ҷадвал пур кун.

Китоби Муқаддас мефаҳмонад, ки Худованд Исо Барраи Худо аст. Ӯ барои гуноҳҳои
одамон мурд. Чӣ тавре ки хуни барра дар Миср нахустзодагонро наҷот дод, ҳамин тавр
хуни Исо ба Ӯ боваркардагонро аз марги абадӣ барои гуноҳ наҷот медиҳад.

Аз чӣ?

Ба воситаи чӣ?

ИСРОИЛИЁН НАҶОТ ЁФТАНД

аз марги нахустзодагон

хуни  _ _ _ _ _

МО НАҶОТ МЕЁБЕМ

аз  _ _ _ _ _ абадӣ барои гуноҳ

хуни  _ _ _ _   _ _ _ _ _

Хӯрок аз:

1) ..........................................................

2) ..........................................................

3) .................................... иборат буд.

дар  .....................

бар  ..................... /5
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

ДАРСИ 2-ЮМ: Мусо
Баҳри Қулзум Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 14:14

Хуруҷ  13:20-22,
14: 5-16, 19-31-ро

хон

Ба ронандаҳое ки бо мошин ба ҷои ношинос мераванд, барои роҳгум назадан ёрӣ лозим аст.

● Номи ду чизе ки ба онҳо дар ин ҳолат ёрӣ медиҳад, навис.

Худо исроилиёнро аз Миср баровард ва акнун онҳоро ба кишвари нав, Замини Ваъдашуда
мебурд.

● Дар харита навис, ки Худо барои роҳнамоӣ кардани исроилиён чиро истифода
бурд.

Ин вақт дар Миср фиръавн фаҳмид, ки исроилиён рафтанд, ва пушаймон шуд, ки ба онҳо
иҷозати рафтан дод.

● Барои чӣ ӯ фикрашро дигар кард?

Ӯ қарор кард, ки исроилиёнро думболагирӣ карда, онҳоро ба Миср бармегардонад.

● Аз 14:9 номбар кун, ки ӯ ҳамроҳи худ чиҳо ва киҳоро гирифт.

● Калима ва ибораҳоро истифода бурда, дар поён навис, ки исроилиён худро чӣ 
тавр ҳис мекарданд.

хушбахт    /   дар тарсу ваҳм   /   ноумед   /   дар бехатарӣ

3.2.1.

Рӯзона сутуни ___________ . Шабона сутуни __________ .

/2

/1

/1

Вақте ки онҳо ба сафар баромаданд

.............................. ва .................. буданд.

Вақте онҳо фаҳмиданд, ки фиръавн онҳоро думболагирӣ мекунад 

........................................................ ва  ................................. буданд.

/4

/1
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Ба Мусо лозим омад, ки халқро ором кунад. Вазъият ба назар ноилоҷ менамуд: дар пеши
онҳо баҳри Қулзум буд, аз пасашон бошад - мисриён. Мусо халқро наҷот дода
наметавонист, лекин метавонист ба онҳо Касеро хотиррасон кунад, ки ёрӣ дода метавонад.

● Ояти тиллоиро навис.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳо дар муаммо пинҳон карда шудаанд.
Онҳоро дар муаммо ёфта, ранг кун ва дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо навис.

1. Худо ба Мусо гуфт, ки .................... худро бар баҳр дароз кунад.

2. Худо баҳрро бо ..................... шарқии сахт 

ба ҳаракат даровард.

3. Обҳо аз тарафи рост ва аз тарафи чап ҳамчун 

.......................  меистоданд.

4. Исроилиён бар ......................... равона шуданд.

● Ҳарфҳои боқимондаи муамморо дар поён навис ва мефаҳмӣ, ки ин
ҳодисаи аҷоибро чӣ ба амал овард.

__ __ __ __ __ __ __       __ __ __ __

● Вақте ки исроилиён аз баҳр гузаштанд, кадом ҳодиса рӯй дод?
Хуруҷ 14:23-28-ро хон. Дар назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 4-ро
гузошта, воқеаҳои рӯйдодаро аз рӯи тартиби дуруст гузор:

Фиръавн ва лашкари ӯ дар баҳр ғарқ шуданд.

Худо ба Мусо гуфт, ки дасташро дароз кунад, то ин ки оби баҳр ба ҷои худ баргардад.

Фиръавн бо лашкари худ исроилиёнро таъқиб (думболагирӣ) карданд.

Худо чунон кард, ки мисриён бо аробаҳояшон базӯр ҳаракат мекарданд.

● Кадом оят мегӯяд, ки исроилиён қудрати бузурги Худоро дида,

ба Худо ва Мусо бештар бовар карданд?  

Дар ҳаёти мо ҳам ҳолатҳое мешаванд, ки ба назарамон
менамояд, ки гуноҳ накардан имкон надорад. Он гоҳ мо
худамонро дар пеши гуноҳ суст ҳис мекунем, чӣ тавре ки
исроилиён ҳам худашонро дар пеши мисриён суст ҳис
мекарданд. Дар чунин ҳолатҳо таслим нашуда, ба Худо дуо
кун. Ӯ қудрат дорад, ки туро халос кунад. 

Худо паноҳу қуввати ман аст,
Сахраи мустаҳкамам аст.
Сипару шохи наҷотам Худост,
Қалъаи баланди ман аст.

/1

/1

/4

/4

/1

ҲАМАГӢ: 

И Т С А Д

Ӣ Д Қ У Б

К Е Д Р О

Ш В А Т Д

У О И Х И

Х Р У Д О

Ояти



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

ДАРСИ 3-ЮМ: Мусо
Сафари душвор Ояти тиллоӣ:

1 Петрус 5:7
Хуруҷ, боби
17-ро хон

Исроилиён дар аввали сафарашон бузургии Худо ва ғамхории Ӯро барои онҳо дида буданд.
Акнун онҳо метавонистанд дилпур бошанд, ки Худованд онҳоро дар вақти барояшон
мушкил танҳо намемонад. 

● Дар харита номи маҳалҳоеро навис, ки исроилиён аз он ҷо гузашта буданд.

● Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс дар бораи ду мушкилоте нақл
карда мешавад, ки исроилиён ҳангоми сафар бо онҳо рӯ ба рӯ шуданд. Дар
давоми ин дарс мо мефаҳмем, ки чӣ тавр онҳо ин мушкилиҳоро ҳал
намуданд. Инчунин мо муайян мекунем, ки то чӣ андоза онҳо ба Худо бовар
кардан ва ба Ӯ умед бастанро ёд гирифтанд.

МУШКИЛИИ 1-УМ. (Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун) 

Исроилиён дар ин вазъияти мушкил хеле бад рафтор карданд. Онҳо натанҳо Мусоро таъна
мезаданд, балки инчунин шубҳа мекарданд, ки Худо тавоно аст ва дар байни онҳо
мебошад. Онҳо об талаб карда, ба Худо шубҳа мекарданд ва савол медоданд.

● Саволи онҳо додаро дар ояти 7 ёфта, онро дар поён навис.

Худо ба Мусо гуфт, ки 

бо .............. худ 

................... занад.

Онҳо 

.......................

карданд.

Онҳо .......

надоштанд.

Ҳалли мушкилӣОнҳо чӣ кор карданд?Сабаб

/1

/4

/4

б __ __ __ __     Қ __ __ __ __ __    

М __ __ __  
биёбони  
__ __ __ 

Р __ __ __ __ __ м
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ҲАМАГӢ: 

МУШКИЛИИ 2-ЮМ. (Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун)

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Еҳушаъ бар душманон ғолиб омад?

● Мусо ҳамчун хотира дар бораи ин ҷанг чӣ бино кард?

Худо мехоҳад, ки мо ҲАМЕША ба Ӯ бовар карда, умед бандем.

Мо метавонем мушкилиҳои ҳаётамонро дар дуо ба Худо гуфта, ҳамин тавр боварии худро
ба Ӯ зоҳир намоем. Дар Ояти тиллоӣ фаҳмонда шудааст, ки чӣ тавр мо ин корро карда
метавонем.

● Ояти тиллоиро навис.

Ба расмҳо нигоҳ
карда, ҷавобҳои

нодурустро хат зан.

Номи онҳоеро, ки ба
Мусо ёрӣ медоданд,

навис. 

___ ___ ___ ___ ___

ва  ___ ___ ___

Исроилиёнро дар

майдони ҷанг

.............................

роҳбарӣ мекард.

Мусо бар қуллаи

...............

баромад.

Мусо ............................
боло бародшт, ки ин
ба Худо умед бастани

ӯро ифода мекард.Лашкари

душманонашон 

....................................

ба исроилиён ҳуҷум

кард.

Ояти 

Сабаб Онҳо чӣ кор карданд? Ҳалли мушкилӣ

/1

/1

/8

Исроилиён
/амолеқиён

дастболо
мешуданд.

Исроилиён
/амолеқиён

дастболо
мешуданд.

/1



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

ДАРСИ 4-УМ: Мусо
Мори мисин Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 3:14-15

Ададҳо  21:4-9, 
Юҳанно 3:1-2,
14-16-ро хон

Солҳо мегузаштанд, лекин халқи Исроил ҳоло ҳам дар биёбон буд. Худо ба онҳо замин
ваъда карда буд, ва вақте ки онҳо ба он наздик шуданд, бовар накарданд, ки Худо онро ба
онҳо медиҳад. Бинобар ин Худо ҳамчун ҷазо онҳоро боз ба биёбон баргардонд. Насли нав
ба воя расид. Аммо, мутаассифона, халқ ба Худо шикоят карданро давом медод. 

● Калимаҳои партофташударо навишта, ҷумлаҳоро пурра кун. Исроилиён 
шикоят карда, мегуфтанд:

Худо аз чунин суханҳои онҳо ба ғазаб омад!

● Хат кашида, аввал ва охири ҷумлаҳоро дуруст бо ҳам пайваст кун, то фаҳмо
шавад, ки баъд чӣ рӯй дод.

Худо морҳои заҳр мезаданд.
Морҳо халқро Мусо омаданд.

Аз газидани морҳо заҳрнок фиристод.
Одамон назди ба Худо дуо кард.

Мусо барои халқ бисёр исроилиён мурданд.

● Одамон назди Мусо омада, чӣ гуфтанд?

Вақте ки одамон айбашонро эътироф карданд, Худо аз
чунин кори онҳо хурсанд шуд. Худо мехоҳад, ки мо ҳам дар
гуноҳҳоямон иқрор шавем.

● Худо ба Мусо фармуд, ки чиро бар сари хода
монад? Сурати онро дар расми хода каш. 

/5

/1

/3

Чаро моро аз 
М __ __ __ баровардед? 

Дили мо аз ин хӯрок
__  __  __  __  __  __    дорад.

Дар ин ҷо __ __ нест.

/1
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● Мор аз чӣ сохта шуда буд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

тилло      оҳан      чӯб      нуқра      мис

● Ибораҳои партофташударо навишта, нишон деҳ, ки одамони
моргазида бояд чӣ кор мекарданд, ва дар натиҷа чӣ рӯй медод.

ва  

Пас аз бисёр солҳо Худованд Исо ҳангоми сӯҳбаташ бо як шахс ҳамин воқеаро
хотиррасон кард.

● Инҷили Юҳанно 3:1-2-ро хонда, дар зери ҷавобҳои дуруст хат каш.

Номи он одам Закарё  / Ниқӯдимус /  Юҳанно  буд.

Ӯ назди Исо барои сӯҳбат кардан рӯзона  / пагоҳӣ  /  шабона омад.

Худованд Исо гуфт, ки чӣ тавре ки Мусо
морро боло бардошт, ҳамон тавр Ӯро боло
мебардоранд.

● Катакчаҳои нуқтадорро ранг кун
ва мефаҳмӣ, ки Худованд Исоро
бояд ба чӣ мебардоштанд. Баъд
ҷавобро дар поён навис.

Худованд Исо медонист, ки мақсади ба
замин омадани Ӯ ҳамин аст. 

Ҳар як одам бар зидди Худо гуноҳ кардааст, лекин ба шарофати марги Худованд
Исо Худо ба мо имкон дод, ки бахшида шудани гуноҳҳоямонро пайдо карда
тавонем.

● Калимаҳои партофташударо навис:

Исроилиёни моргазида ба мор нигоҳ карда, аз  __ __ __ __  наҷот

меёфтанд. Мо ба воситаи боварӣ ба он, ки марги Исо моро наҷот

медиҳад, соҳиби  ҳ __ __ __ __     ҷ __ __ __ __ __ __   мешавем.

● Ояти тиллоиро навис.

Бар

/2

/2

/2

/1

/1

/2

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Мусо
Гузаштани исроилиён аз баҳри Қулзум Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 14:13(а)
Хуруҷ  13:17-22
14:1-31-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Хуруҷ 15:1-21 • Забур 105:7-12  • Ибриён 11:24-29 

Исроилиён дар Миср 430 сол зиндагӣ карданд (Хуруҷ 12:40-41). Маҳз дар рӯзи
охир онҳо фисҳро ба ҷо оварданд ва шабона таҳти роҳбарии Мусо Мисрро тарк
карданд. Аммо ҳодисаҳо бо ин тамом нашуданд. Бо баромадани исроилиён аз
Миср дар ҳаёти онҳо давраи нав бо мушкилиҳои нав сар шуд. Ҳамин ки онҳо озод
шуданд, фиръавн бо лашкараш онҳоро думболагирӣ кард, то ки бо зӯрӣ
баргардонад.  

Вақте ки мо масеҳӣ мешавем, бо мо ҳам ба монанди ин ҳодисаҳо рӯй медиҳанд.
Мо ҳаёти навро таҳти роҳбарии Роҳбари нав - Исои Масеҳ сар мекунем. Аммо
шайтон моро ҳамин тавр ба осонӣ сар додан намехоҳад. Ӯ кӯшиш мекунад, ки
моро боз ба ҳаёти пештараи гуноҳолуд баргардонад. Лекин мо бо мадади Худо
ғолиб омада метавонем!

Худо исроилиёнро ба Замини Ваъдашуда бо роҳи кӯтоҳтарин  набурд, зеро дар он
ҳолат ба онҳо лозим меомад, ки аз заминҳои як халқи ҷангҷӯй гузаранд.

● Номи он халқ чӣ буд?

● Дар кадом оятҳои боби 14 Худо мегӯяд, ки ба воситаи корҳои Ӯ
мисриён мефаҳманд, ки Ӯ Худованд аст?  

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис. Баъд онҳоро
дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. 

Мусо устухонҳои ................ро бо худ гирифт. Исроилиён бори аввал дар ..................

урду заданд (ҷойгир шуданд). Худованд пешопе-

ши онҳо рӯзона дар сутуни ..........., ва шабона дар

сутуни ............... мерафт (13:21-22). Пешопеши

онҳо ........................и Худо мерафт (14:19). Номи се

ҷоеро, ки исроилиён наздашон урду заданд,

навис. Онҳо пеши  ............................ , дар миёни

............................  ва баҳр, пеши ............................

урду заданд. (Ба 14:2 нигар)

Оятҳои 

/1

/2

/9
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б10



ҲАМАГӢ: 

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки барои чӣ фиръавн исроилиёнро думболагирӣ
кард?

Вақте ки исроилиён ба воҳима афтода, боварияшонро
ба Худо, ки онҳоро роҳнамоӣ мекард, гум карданд -
хатои калон намуданд. Онҳо ба аскарон ва аробаҳои
ҷангии мисриёни наздикшудаистода бо тарсу ваҳм
нигоҳ мекарданд. Онҳо ҳамаи он чиро ки Худо
барояшон карда буд, фаромӯш карданд, ва фикр
мекарданд, ки акнун ҳамаашон нобуд мегарданд. Онҳо
Мусоро айбдор карда мегуфтанд, ки ӯ онҳоро ба чунин
хатар гирифтор кард.

Вақте ки мо корҳои барои мо кардаи Худоро фаромӯш
карда, шубҳа мекунем, ки Ӯ барои мо ғамхорӣ
мекунад, мисли исроилиён хатоҳо содир мекунем. Он
гоҳ ба назарамон чунин менамояд, ки аз мушкилиҳо ва
душвориҳо роҳи баромадан нест. Баъзан мо ҳатто касеро
мекобем, то ки дар мушкилиҳоямон ӯро айбдор кунем.

● Ояти тиллоиро хон, ва навис, ки Мусо ба халқ чӣ фармуд.

● Худо ба Мусо гуфт, ки чӣ кор кунад? (Ба 14:15-16 нигар)

Мусо ба халқ гуфт, ки Худо барои онҳо бо душманонашон ҷанг мекунад.

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки мисриён инро эътироф карданд?

Охири боби 14-ро аз назар гузарон. Ҳама мисриёне ки исроилиёнро думболагирӣ
мекарданд, нобуд шуданд. Аммо халқи Худо сиҳату саломат дар соҳил меистод. 

● Ин воқеа ба исроилиён чӣ гуна таъсир кард?

Худо қуввати Худро нишон дод. Ӯ бо қуввати Худ халқи ба Ӯ вафодорро наҷот медиҳад.
Ба Худо вафодор бош ва аз васвасаҳо гурез, ва Ӯ ба ту барои бар гуноҳ ғолиб омадан ёрӣ
медиҳад! 

Ояти 

/2

/2

/2

/1

/1



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

ДАРСИ 2-ЮМ: Мусо
Назди кӯҳи Сино Ояти тиллоӣ:

Матто 22:37
Хуруҷ 19:1-25
20:1-21-ро хон

Хониши иловагӣ: • Ишаъё 6:1-8  • Матто 22:35-40  • Румиён 3:19-20  •  Яъқуб 2:8-13

Се моҳи аввали озодӣ барои исроилиён пур аз ҳодисаву воқеаҳо буданд. Аввал, онҳо ба таври
аҷоиб баҳри Қулзумро гузаштанд, ва нобуд шудани лашкари мисриёнро диданд. Баъд аз ин Мусо
ва исроилиён ба Худо сурудҳои ситоиш ва миннатдорӣ хонданд. Баъд онҳо дар тӯли се рӯз оби
нӯшиданӣ надоштанд. Вақте ки онҳо ба Мора омада расиданд, маълум шуд, ки оби он ҷо талх аст
ва онро нӯшидан намешавад. Ва боз Худо ба воситаи Мусо мӯъҷиза кард, ва оби талх оби
нӯшидании ширин шуд. Худо инчунин онҳоро дар биёбон бо хӯрок таъмин намуд. Баъд
амолеқиён омада бо исроилиён ҷанг карданд, лекин исроилиён бо мадади Худо бар онҳо ғолиб
омаданд (Хуруҷ, боби 17).

Акнун мо ба қисми хеле аҳамиятноки сафари онҳо наздик шудем. Исроилиён назди кӯҳи Сино
омаданд, ва Худо ба онҳо Даҳ Аҳком (Фармоиш) дод.

● Дар поён ин фармудаҳо ба таври кӯтоҳ баён шудаанд. Онҳоро аз рӯи тартиби дуруст навис:

Дуздӣ накун. Қатл накун. Туро ба ғайр аз Ман худоёни дигар набояд бошад.
Барои худ ягон санам (бут) ё сурат насоз. Зино накун. Номи Худоро беҳуда ба забон

нагир.  Чизи каси дигарро тамаъ накун (хоҳон нашав). Рӯзи шанберо дар хотир нигоҳ
дошта, онро барои Худо ҷудо кун ва дар он рӯз кор накун. Падар ва модари худро

иззат кун. Шаҳодати дурӯғ надеҳ.

● Дар Матто 22:37-40 Худованд Исо ду ҳукмро гуфт, ки бар онҳо тамоми Шариати
Худо асос ёфтааст. Он ҳукмеро, ки Худованд Исо аввалин ва бузургтарин номид, навис.

Худо гуфт, ки агар исроилиён ду шартро иҷро кунанд, онҳо халқи Ӯ мешаванд (Хуруҷ 19:5).

● Ин кадом шартҳо буданд?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

/2

/5

/1

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



ҲАМАГӢ: 

● Исроилиён ба пешниҳоди Худо чӣ ҷавоб доданд? (19:3-8)

● КРОССВОРД

1. Кӣ бо Мусо дар болои кӯҳ гап зад?

2. Дар рӯзи чандум Худованд пеши назари халқ ба кӯҳ фуромад?

3. Ҳангоми дамидани субҳ раъдҳо ва ..................... ба амал омаданд.

4. Мусо .................... қавмро (халқро) даъват намуда, 

суханони Худоро ба онҳо пешниҳод намуд.

5. Халқ ҳангоми навохта шудани кадом асбоби мусиқӣ 

иҷозат дошт, ки бар кӯҳ барояд?

6. Вақте ки Худованд бар кӯҳ фуромад, кӯҳро ............... 

ғализ (зич) фаро гирифт.

7. Кӣ ба Худованд ваъда дод, ки ҳама суханони Ӯро ба ҷо меоварад?

8. Тамоми ..................  аз они Худо аст. (ояти 5)

● Дар поён кӯтоҳ баён кун, ки дар биёбони Сино чӣ рӯй дод.

Мусо бояд одамонро ба воқеаи муҳим тайёр мекард, ки дар рӯзи сеюм рӯй медод. Он рӯз
Худо дар пеши назари ҳама исроилиён ба кӯҳи Сино мефурояд. Ба кӯҳ ҳатто даст
расондани одамон мумкин набуд. Агар касе ба он даст мерасонд, мемурд. Худо дар рӯзи
сеюм ба кӯҳ мефурояд, бинобар ин он бояд чун кӯҳи муқаддас ҷудо бошад. Ҳузури Худо
он ҷоро муқаддас мегардонд. 

Пагоҳии рӯзи сеюм исроилиён шоҳиди чунон воқеаи бузургу боҳашамат шуданд, ки аз
тарс ларзиданд.

● Мусо ба онҳо чӣ гуфт? (Хуруҷ 20:20)

Тарси Худо дар ин ҷо маънои тарси эҳтиромонаро “эҳтироми амиқро”-ро дорад. Халқ бояд
мефаҳмид, ки Худои Пок ва Бузург сазовори маҳз чунин муносибат аст. Одатан мо ба
осонӣ фаромӯш мекунем, ки Худо Кӣ аст. Худо тағйир намеёбад. Гарчанде мо Худоро
намебинем, рӯзе мерасад, ки Ӯ ба тамоми ҷаҳон қувват, қудрат ва муқаддасии бузурги
Худро аён мекунад. Он гоҳ ҳар кас пеши Ӯ зону хам мекунад. Лекин Худо мехоҳад, ки мо
ҳоло ба Ӯ итоат кунем ва Ӯро парастиш намоем.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

ДАРСИ 3-ЮМ: Мусо
Ғазаби Худо Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 20:4
Хуруҷ

32:1-35-ро хон

Хониши иловагӣ: • Ҳастӣ 3:1-19 • Аъмол 5:1-11 • 1 Таслӯникиён 1:9-10  • 1 Юҳанно 5:21

Дар боби 24-уми китоби Хуруҷ Худо ба Мусо мегӯяд, ки назди Ӯ ба кӯҳ барояд. Мусо бояд ба он ҷо
рафта, лавҳаҳои сангиро (сангҳои калони ҳамворро) мегирифт, ки дар онҳо шариати Худо навишта
шуда буд. Барои ин Мусо ҳамроҳи худ Еҳушаъро ҳамчун ёрдамчӣ гирифт. Аммо Ҳорун, Ҳур ва
пирони халқро барои роҳбарӣ кардани халқ монд. Вақте ки Мусо ба кӯҳ баромад, абр кӯҳро пӯшонид
ва ҷалоли Худованд кӯҳи Синоро фаро гирифт. Худо аз миёни абр Мусоро ҷеғ зад. Мусо чил
шабонарӯз дар болои кӯҳ буд. Ба назари одамоне ки ӯро интизор буданд, ин вақти набудани ӯ хеле
дароз намуд.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Одамон мегуфтанд, ки намедонанд бо Мусо чӣ рӯй дод.                                        

Ҳорун ба онҳо мегуфт, ки сабр кунанд.

Одамон мегуфтанд, ки онҳо мехоҳанд ҳамроҳи Мусо Худоро парастиш кунанд. 

Ҳорун ба онҳо гуфт, ки ҳалқаҳои тиллоияшонро ҷамъ кунанд.

Ҳорун гӯсолаи тиллоӣ сохт.

● КРОССВОРД
Аз боло ба поён

1. Худо ба Иброҳим ваъда дода буд, ки насли ӯро 
мисли .............................. осмон афзун мекунад.

2. Ҳорун гӯсолаи тиллоиро сохта, дар пеши он чӣ 
бино кард?

3. Кӣ аз Худо илтиҷо мекард, ки гуноҳи халқро бахшад?
4. Мусо ба писарони Левӣ гуфт, ки ҳар кас ......................  

худро гирад.
5. Худо ....................... Худро фиристод, то ки пешопеши

халқ равад.

Аз чап ба рост 
6. Худо ба Иброҳим ваъда дода буд, ки ба насли ӯ чӣ медиҳад?
7. Бут (гӯсола) аз чӣ сохта шуда буд?
8. Мусо бутро кӯфта, ..............  гардонд.
9. Вақте ки Мусо аз кӯҳ фаромад, чӣ кор кардани одамонро дид? (ояти 19)
10. Номи бародари Мусо чӣ буд?
11. Мусо бутро хок гардонда, ба об пошид ва обро ба халқ .......................... .
12. Мусо ба халқ гуфт: “Шумо .................... азиме кардаед” (ояти 30)

Бо вуҷуди он ки Худо ба Мусо дастур медод, Ӯ аниқ медонист, ки ҳамин вақт дар урдугоҳи
(қароргоҳи) исроилиён чӣ рӯй дода истодааст. Худо ҳадду ҳудуд надорад. Ӯ ҳама чизро медонад ва
дар ҳама ҷо ҳузур дорад!

● Вақте ки исроилиён дар пеши кӯҳ шариати Худоро вайрон мекарданд,
Худо сахт ранҷид! Худо бо онҳо чӣ кор кардан мехост?
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ҲАМАГӢ:

Лекин Мусо халқро тарафгирӣ карда, аз Худо илтимос мекард, ки ба онҳо раҳм кунад.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Мусо аз Худо илтимос карда, кадом ду
сабабро номбар кард, то ки Ӯ ба халқ раҳм кунад. (оятҳои 11-13)

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Худо илтимоси Мусоро шунид?

● Вақте Мусо аз Ҳорун пурсид, ки чӣ рӯй дод, Ҳорун чӣ тавр худро
сафед мекард?

Ҳам Ҳорун ва ҳам халқ бар зидди Худо гуноҳ карда, айбдор буданд. Дар хотир дор, ки ту
барои гуноҳҳоят дар пеши Худо ҷавобгар ҳастӣ, ҳатто агар калонсолон барои кардани
онҳо ба ту иҷозат диҳанд ҳам. 

● Оятҳои 25 ва 30-ро хонда, дар гирди номи он касе ки дар гуноҳи содиршуда 
айбдор буд, хат каш.

Мусо       Ҳорун       Худо      халқ       ҳеҷ кас

● Мусо бо ду лавҳаи аз кӯҳ овардааш чӣ кор кард?

● Дар рӯ ба рӯи он баёноте ки сабаби чунин рафтори Мусоро БЕҲТАР тасвир
мекунад, аломати (V) гузор:

1. Ӯ ҳангоми аз кӯҳ фуромаданаш пешпо хӯрда, ғалтид.

2. Лавҳаҳо хеле вазнин буданд.

3. Ӯ хост ба халқ фаҳмонад, ки онҳо ҳукмҳои (фармоишҳои) 
Худоро поймол карданд.

4. Ӯ фикр кард, ки ҳукмҳои Худо дигар даркор нестанд.

Поймол кардани қонунҳо ва фармудаҳои Худо ҳама вақт ба гирифтани ҶАЗО
меоварад.

● Дар поён баён кун, ки халқи Исроил барои гуноҳаш чӣ гуна ҷазо дид? (о. 20).

Мо ҳам қонунҳо ва ҳукмҳои Худоро поймол кардаем ва сазовори ҷазо мебошем.
Лекин Хушхабари Худо аз он иборат аст, ки Худованд Исо ҷазои моро ба Худ
гирифта, барои гуноҳҳои мо мурд. Худо моро даъват мекунад, ки аз
гуноҳҳоямон тавба карда, ба Ӯ бовар кунем. 

Ояти /1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б10

ДАРСИ 4-УМ: Мусо
Дар биёбон

Оятҳои тиллоӣ:
Юҳанно 
3:14-15

Ададҳо
21:1-9-ро хон

Хониши иловагӣ: • Юҳанно 3:14-16 • Филиппиён 2: 1-16 • 1 Юҳанно 3: 4-8 ва 14-16

Халқи Исроил аз назди кӯҳи Сино рафта, ба сарҳади Замини Ваъдашуда аз тарафи шарқии он
наздик шуд. Китоби Ададҳо ба мо дар бораи воқеаҳое нақл мекунад, ки бо исроилиён дар ин
муддати сафарашон рӯй доданд. Дар ин китоб нақл карда мешавад, ки чӣ тавр исроилиён
ҳангоми мушкилиҳо метарсиданд ва шикоят мекарданд, ва чӣ тавр онҳо бар зидди Худо ва
Мусо ошӯб мебардоштанд. Дар ин китоб аниқ дида мешавад, ки Худо вафодор аст ва барои
халқи Худ, новобаста ба сустӣ ва беитоатии онҳо, ғамхорӣ мекард. Инчунин дар китоби
Ададҳо бовафоии Мусо ба Худо ва ба халқи Ӯ мушоҳида мешавад. Исроилиён чил сол дар
биёбон овора мегаштанд.

● Дар муаммо ҳашт ном пинҳон карда шудаанд, ки дар матни Китоби Муқаддас
барои ин дарс вомехӯранд. Онҳо ба маҳалҳо ва як одам тааллуқ доранд. Ин
номҳоро ёфта, дар гирдашон хат каш, ва баъд дар поён навис. Номҳо дар
самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. A............................ 5. Ҳ...............................

2. Ҳ............................ 6. М..............................

3. И............................ 7. M..............................

4. К............................ 8. А...............................

Исроилиён баъд аз ғалаба карданашон бар канъониён сафари худро давом доданд. Шояд ту
фикр мекунӣ, ки онҳо хушҳол ва хушбахт буданд, аммо ин хушҳолии онҳо дер давом накард!

● Вақте ки исроилиён аз назди кӯҳи Ҳӯр кӯч карданд, баъд бо онҳо чӣ шуд? 

● Онҳо аз Худо ва Мусо шикоят мекарданд. Он чиро, ки онҳо мегуфтанд, навис.

Исроилиён бисёр вақт норозӣ шуда, шикоят мекарданд.

● Филиппиён 2:14-ро хон ва дар поён навис, ки шахси масеҳӣ дар вақти барояш
мушкил чӣ тавр бояд рафтор кунад?
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Бо вуҷуди он ки исроилиён бо шикоятҳо ва норозигиҳояшон Худоро меранҷонданд,
Ӯ барои онҳо ғамхорӣ мекард ва чизҳои ба онҳо лозимро медод. Аммо ин дафъа
халқ бе ягон сабаб норозӣ шуда, шикоят кард. Бадии корашон дар он буд, ки онҳо аз
хӯроке ки Худо Худаш ба онҳо медод, шикоят карданд. Онҳо ин хӯрокро нобоб
(ношоям) ва нафратовар номиданд.

● Худо исроилиёнро барои ин корашон чӣ тавр ҷазо дод?

Дере нагузашта, исроилиён фаҳмиданд, ки гуноҳ кардаанд ва назди Мусо омаданд. 

● Онҳо ба ӯ чӣ гуфтанд?

Вақте ки Мусо ба Худо дуо кард, Ӯ ба Мусо гуфт, ки чӣ тавр одамонро наҷот
диҳад.

● Бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки Худо ба Мусо чӣ кор карданро
фармуд, ва халқ бояд чӣ кор мекард.

Акнун оятҳои тиллоиро хон. Дар ин оятҳо гуфта мешавад, ки чӣ тавре ки мор дар
биёбон боло бардошта шуд, то ки исроилиёни мурдаистодаро наҷот диҳад, ҳамин
тавр барои наҷоти мо бояд Шахсе бардошта шавад.

● Кӣ барои наҷот ёфтани мо бояд бардошта шавад?

● Оятҳои тиллоиро, ки дар ин бора мегӯянд, навис.

Барои исроилиёне ки аз заҳри мор шифо ёфта, зинда мондан мехостанд,
танҳо як роҳи наҷот вуҷуд дошт - роҳи наҷоте ки ба онҳо Худо муҳайё
кард. Агар мо аз гуноҳҳоямон шифо ёфта, ҳаёти ҷовидонаро соҳиб шудан
хоҳем, барои ин танҳо як роҳ вуҷуд дорад - роҳи наҷоти Худо! Мо бояд ба
Худованд Исо, ки дар салиб барои мо мурд, имон биёрем.

Мусо:

Халқ:
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ: 



Исроилиён баъд аз якчанд ҳафтаи
сафарашон дар биёбон ба шикоят
кардан сар карданд. Онҳо
худашонро бад ҳис мекарданд, ва ба
роҳбарони худ Мусо ва Ҳорун бисёр
гапҳои ганда гуфтанд.

Онҳо мегуфтанд, ки “Беҳтараш мо
дар Миср мемондем. Дар Миср мо
бисёр хӯрок доштем, лекин дар ин
ҷо аз гуруснагӣ мемурем!”

Барои фаҳмидани номи роҳбарони исроилиён катакчаҳоеро, ки ҳарфи X

доранд, ранг кун.

Худо нисбат ба исроилиён меҳрубон буд. Ӯ  ба онҳо аз Осмон хӯроки махсус дод.
Онҳо ин хӯрокро ҳар пагоҳӣ дар рӯи замин меёфтанд. Ин хӯрок резаҳои лӯнда-
лӯнда, мисли зарраҳои барфи сафед буд. Ба одамон танҳо даркор буд, ки онҳоро
ҷамъ карда, аз он хӯрок тайёр кунанд. Он хеле бомаза буд - мисли нон бо асал!

Исроилиён ин хӯрокро   MMAHH номиданд.

Ҳарфҳоро ранг кун.

Худо ба исроилиён ҳангоми сафари бисёрсолаашон дар биёбон ҳамин
хӯроки махсусро медод! Худо хеле меҳрубон аст! Ӯ ба мо ҳам ҳар рӯз
бисёр некӣ мекунад!

НҲ X О X P X У XM X У Х C X О
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�икояи1�ум: Худо хӯрок медиҳад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо ба исроилиён хӯрок дод. Хуруҷ 16:1-32-ро
хон

Расмро ранг кун

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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Рӯзе амолеқиён ба исроилиён ҳуҷум карданд. Ёрдамчии Мусо, ки номаш Еҳушаъ буд, зуд
лашкар ҷамъ карда, барои бо душманон ҷанг кардан рафт. Дере нагузашта ҷанги калон сар
шуд.

Номи ёрдамчии Мусо, ки барои бо душман ҷанг кардан рафт, чӣ буд?

Е __ __ __ __ ъ.

Мусо бо худ асои махсусашро гирифта, ба қуллаи теппа баромад. Ҳорун ва Ҳур ҳамроҳи ӯ
рафтанд. Вақте ки Мусо асоро боло мебардошт, исроилиён дастболо мешуданд, аммо вақте
ки онро поён мекард, амолеқиён дастболо мешуданд!

Баъд аз якчанд вақт дастҳои
Мусо монда шуданд. Ҳорун
ва Ҳур ба Мусо ёрдам
карданд. Онҳо ба таги ӯ
санге гузоштанд, то ки ӯ
шинад. Баъд онҳо аз ду
тарафи ӯ дастонашро
бардошта меистоданд.

Исроилиён бовар мекарданд,
ки Худо ба онҳо ёрӣ
медиҳад. Худо боварии
онҳоро медид. Ҷанг тамоми
он рӯз давом кард, ва бегоҳӣ
душманон мағлуб шуданд!

Исроилиён диданд, ки
ғалаба ба Худо вобаста аст.
Худо ба онҳо ёрӣ дод, ва
онҳо ғалаба карданд.

Дар расм Мусо, Ҳорун ва Ҳур тасвир ёфтаанд. Дар дасти Мусо асоро каш ва тамоми

расмро ранг кун. Баъд дар поён ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис.

Ҳ __ р __ н   ва  Ҳ __ р .

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б11
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�икояи2�юм: Худо ба исроилиён ғалаба мебахшад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки Худо ба онҳое ки ба Ӯ бовар мекарданд, мадад расонд. Хуруҷ 17:8-15-
ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Исроилиён назди кӯҳи Сино омаданд.
Худо Мусоро назди Худ ҷеғ зад ва
Мусо ба кӯҳ баромад. Кӯҳро абри зич
пӯшонд, тундар ғурриш мекард ва
барқҳо медурахшиданд. Одамон инро
дида, сахт тарсиданд.

Дар расми кӯҳ номи онро навис.

Ин хеле аҷоиб буд! Худо Худаш бо
Мусо гап мезад!  
Худо дар болои кӯҳ ба Мусо Шариатро дод, то ки исроилиён фаҳманд, ки Худо чӣ тавр
рафтор кардани онҳоро мехоҳад. Ин Шариатро мо инчунин “Даҳ фармуда” меномем. 

Худо ин қоидаҳоро дар ду лавҳаи сангин навишт ва лавҳаҳоро ба
Мусо дод.

Шариати Худо
ба одамон
таълим медод,
ки Худоро аз
ҳама бисёртар
ҳурмат кунанд,
ва инчунин ба
дигар одамон
хуб рафтор
намоянд.

Лекин ҳеҷ кас шариати Худоро пурра
иҷро карда наметавонад, чунки мо
гуноҳкорем. Аммо Худо моро дӯст
медорад, бинобар ин Писари Ӯ, Худованд Исо, барои мо мурд. Худованд Исо шариати
Худоро вайрон накард, балки пурра онро иҷро намуд. Худо гуноҳҳои онҳоеро, ки ба
Худованд Исо ҳамчун ба Наҷотдиҳандаи худ бовар мекунанд, мебахшад. 

Суханони Китоби Муқаддасро ранг кун:

ҲҲама гуноҳ кардаанд.
Нома ба Румиён 3:23

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б11
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�икояи3�юм: Худо шариати Худро медиҳад

Ин ҳикоя дар бораи фармудаҳои Худо аст. Хуруҷ, бобҳои
19 ва 20-ро хон

C_ _ _ 

Даҳ фармуда
1. Туро ба ғайр аз

Ман худоҳои дигар
набояд бошанд.

2. Барои худ бут
насоз.

3. Номи Худоро
беҳуда ба забон
нагир.

4. Рӯзи Худоро дар
хотир нигоҳ дор.

5. Падару
модаратро гӯш
кун.

6. Қатл накун. 
7. Бовафо бош.
8. Дуздӣ накун.
9. Дурӯғ нагӯй.
10. Чизи касро

хоҳон нашав.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Боре исроилиён боз шикоят карданро сар карданд.  Онҳо ба Мусо мегуфтанд, ки
“Барои чӣ ту моро аз Миср баровардӣ? Дар ин ҷо на об ҳаст на хӯрок. Мо аз
хӯрдани танҳо манн безор шудаем”.

Он гоҳ Худо ба онҳо морҳои заҳрдорро фиристод! Дар як муддати кӯтоҳ бисёр
исроилиён аз газидани морҳо мурданд. Шикоят кардан аз он чизе ки Худо барои
мо медиҳад, кори хеле бад аст!

Ҷумлаҳои дурустро бо аломати (V) ва ҷумлаҳои нодурустро бо аломати (Х)

қайд кун. 

Исроилиён ба Худо барои ҳама чиз шукр мегуфтанд. 

Морҳо ҳеҷ касро нагазида буданд.

Бисёр исроилиҳо аз газидани морҳо мурданд. 

Дере нагузашта одамон назди Мусо омаданд ва аз ӯ барои
суханҳои бади гуфтагияшон бахшиш пурсиданд. Онҳо аз Мусо
хоҳиш карданд, ки ба Худо дуо гӯяд, то ки морҳоро аз онҳо дур
кунад.

Худо ба Мусо фармуд, ки мори мисин сохта, онро ба сари чӯби
дароз гузорад. Мусо ҳамин тавр кард ва ваъдаи Худоро ба
одамон расонда, гуфт: “Худо ҳар моргазидаро, ки ба ин мор
нигоҳ кунад, шифо медиҳад!”

Касе ки мувофиқи суханони Худо амал кард, сиҳат шуд ва аз
марг наҷот ёфт! 

Касе ки ба Худованд Исо бовар мекунад, аз марг барои
гуноҳҳояш наҷот меёбад. Инро Китоби Муқаддас таълим
медиҳад. 

Расм ва суханони поёнро ранг кун.

““Нигоҳ кун ва зинда мон”

�икояи4�ум: Худо наҷот медиҳад

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо одамонро аз марг наҷот медиҳад. Ададҳо 21:4-9-
ро хон

/10

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:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Худо ба исроилиён 
хӯрок медиҳад Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 6:35

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ 16:1-32-
ро хон

Худо исроилиёнро ба воситаи биёбон
ба замини ваъдашуда мебурд. Ӯ бисёр
мӯъҷизаҳо мекард ва барои онҳо
ғамхорӣ менамуд. Вақте ки захираҳои
хӯроки аз Миср овардаи исроилиён
тамом шуд, онҳо шикоят карданро сар
карданд. Онҳо мегуфтанд, ки агар дар
Миср мемонданд, аз гуруснагии
ҳозираашон хеле беҳтар мебуд. Афсӯс,
ки одамон аз Худо ва аз роҳбарашон Мусо норозӣ шуданд. Лекин Худо барои
халқи Худ нақшаи махсус дошт. Худо мехост, ки онҳо ҳама вақт хӯрок дошта
бошанд.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Одамон аз Худо розӣ буданд. 

Онҳо мегуфтанд, ки беҳтараш дар Миср мемонданд.

Одамон аз Мусо норозӣ шуданд.

Худо ба Мусо гуфт, ки Ӯ ба одамон аз осмон нон медиҳад. Одамон бояд онро ҳар
пагоҳӣ ҷамъ кунанд.

Дар рӯзи шашуми ҳафта одамон бояд
нонро ду баробар зиёд ҷамъ кунанд, то
ки он барои рӯзи шанбе ҳам расад. 
Рӯзи шанбе рӯзи махсуси Худо буд ва

одамон бояд дар ин рӯз кор намекарданд. Худи ҳамон бегоҳ Худо ба онҳо гӯшт дод
(ояти 13).

/6
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ҲАМАГӢ: 

Пагоҳии рӯзи дигар одамон диданд, ки рӯи заминро
резаҳои лӯнда-лӯнда, мисли барфи сафед, пӯшондааст.
Онҳо инро дида, хеле ҳайрон шуданд.  Мусо ба онҳо
фаҳмонд, ки ин нони махсус аз Осмон аст. Ҳар одам бояд
онро ҳамон қадар гирад, ки ба ӯ барои як рӯз кифоя аст.
Аз ин резаҳо хӯрокҳои гуногун тайёр кардан мумкин буд.
Худо ба одамон фармуд, ки аз ин нон то рӯзи дигар боқӣ
нагузоранд. Аммо мутаассифона, бисёр касон гапи
Худоро нагирифтанд ва аз ин нон захира карданд. Он
ноне ки онҳо то пагоҳии рӯзи дигар боқӣ гузошта буданд,
кирм кард ва бӯй гирифт.

Одамон ин нони махсусро “манн” номиданд. Манн бисёр бомаза буд. Дар Китоби
Муқаддас гуфта мешавад, ки мазаи он мисли мазаи нон бо асал буд! Худо маннро ба
исроилиён дар тамоми муддати сафарашон медод.

● Калимаҳои партофташударо дар ҷумлаҳо ва баъд дар кроссворд навис.

1. Исроилиён нонеро, ки намудаш мисли резаҳои 
лӯнда-лӯнда буд, чӣ номиданд?  __ __ __ __

2. Кӣ ба исроилиён фармуд, ки ин нонро то 
пагоҳии рӯзи дигар боқӣ нагузоранд?  __ __ __ __

3. Мазаи манн мисли мазаи нон бо  __ __ __ __  буд.

4. Аз манн  __ __ __ __ __ҳои  гуногун тайёр кардан

мумкин буд.

5. Ин нон аз  __ __ __ __ __  буд.

Баъд аз бисёр солҳо Исо гуфт, ки Ӯ Нони ҳаёт аст, ки аз Осмон омадааст. Манн ба
исроилиён ёрӣ медод, ки ҳангоми сафарашон дар биёбон зиндагӣ кунанд. Худованд Исо аз
Осмон омада, барои гуноҳҳои мо мурд, то ин ки мо ҳаёти ҷовидонӣ дошта бошем. Ҳамин
тавр Худо барои онҳое ки ба Ӯ бовар мекунанд, чунин хуб ғамхорӣ намуд.

● Суханони ояти тиллоиро ранг кун.

Исо гуфтааст:  

Ман нони ҳаёт
ҳастам.

Юҳанно 6:35
/2
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Худо ба исроилиён ғалаба мебахшад
Ояти тиллоӣ:
1 Қӯринтиён

15:57
Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ 17:8-15-
ро хон

Дере нагузашта исроилиён бо як хатари
дигар рӯ ба рӯ шуданд. Ба онҳо лашкари
боқуввати амолеқиён ҳуҷум кард.
Исроилиён бояд худашонро ҳимоя
мекарданд. Мусо ба ёрдамчияш Еҳушаъ
супориш дод, ки лашкар ҷамъ намояд ва
рафта бо амолеқиён ҷанг кунад. Аммо худи
Мусо ба болои теппа баромад, ки аз он ҷо
тамоми майдони ҷанг дида мешуд.
Ҳамроҳи ӯ Ҳорун ва Ҳур буданд. Мусо
асои махсусашро бо худ гирифта,
дастонашро боло бардошт. Ин тавр ӯ
нишон медод, ки ба Худо умед дорад.
Танҳо Худо метавонист ба онҳо ёрӣ диҳад,
ки бар душманонашон ғалаба кунанд.

Вақте ки Мусо дастонашро боло мебардошт, исроилиён ғолиб мешуданд, аммо вақте ки
дастонашро поён мекард, душманон ғолиб меомаданд. Агар ту дастонатро муддати дароз
боло бардорӣ, ҳис мекунӣ ки онҳо монда мешаванд! Дастони Мусо ҳам монда шуда
буданд. 

Барои Мусо хеле мушкил буд. Аз ҳамин сабаб Ҳорун ва Ҳур сангеро ёфта гузоштанд, то
ки Мусо шинад. Баъд онҳо то бегоҳӣ аз ду тарафи ӯ дастҳои ӯро бардошта меистоданд, то
вақте ки исроилиён пурра ғалаба карданд!

Еҳушаъ ва лашкараш бо тамоми қувва бо душманон меҷангиданд. Лекин вақте ки Мусо
монда шуда, дастонашро поён мекард, лашкари исроилиён суст мешуд. Ҳамин тавр
исроилиён диданд, ки то чӣ андоза ба онҳо мадади Худо лозим аст. Ба шарофати
вафодории Мусо Худо ба исроилиён мадад расонд, ки бар душманонашон ғалаба кунанд. 

● Кӣ?

Кӣ лашкари исроилиёнро ҷамъ кард?

Кӣ асои махсусашро бардошта, меистод? 

Киҳо ба Мусо ёрӣ дода, дастонашро медоштанд? ва

Киҳо душманони исроилиён буданд? 

Кӣ ба исроилиён ғалаба бахшид? /12

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



ҲАМАГӢ: 

● Аз ҷумлаҳои зерин мувофиқашро дар зери ҳар расм навис.

Исроилиён ғолиб меомаданд.

Душманони исроилиён ғолиб меомаданд.

Масеҳиён ҳам душман доранд. Ин душмани онҳо шайтон аст. Ӯ кӯшиш мекунад,
ки ту гуноҳ кунӣ. Вақте ки дар ту хоҳиши гуноҳ кардан пайдо мешавад, ба Худо
дуо кун. Китоби Муқаддас мегӯяд, ки Исои Масеҳ аз шайтон зӯртар аст. Ӯ ба ту
мадад мекунад, то ки бар душман ғолиб биёӣ.

Дар охири ин ҳикояи Китоби Муқаддас гуфта мешавад, ки Мусо баъд аз ғалаба бар
душман барои Худованд қурбонгоҳ бино кард.

● Мусо номи қурбонгоҳро чӣ номид? Ҳарфҳои З ва Ш-ро хат зан, ва номи онро
мефаҳмӣ. Баъд номи қурбонгоҳро дар поёни расм навис. 

З Х Ш У З ЗД Ш О Ш В Ш А З Н З Ш Д З З Н Ш И Ш С З С Ш Ӣ З .

__ __ __ __ __ __ __ __       __ __ __ __ __

Маънои номи қурбонгоҳ - “Худованд байрақи ман аст”.

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Худо шариати Худро медиҳад
Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ  20:2

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Хуруҷ, бобҳои
19 ва 20-ро хон

Баъд халқи Исроил назди кӯҳи Сино омад ва дар
пеши он ҷойгир шуд. Дар ин кӯҳ Худо бо Мусо
вохӯрд ва ба ӯ шариати (фармудаҳои) Худро дод.
Исроилиён ба иҷро кардани ин фармудаҳо розӣ
шуданд.

Худо гуфт, ки Ӯ дар абри зич бар қуллаи кӯҳ мефурояд. Ӯ ба
Мусо фармуд, ки дар гирди кӯҳ сарҳад гузорад, то ки ягон кас аз
он нагузарад ва ба кӯҳ набарояд. Бо вуҷуди он ки одамон худро
шустанд ва либосҳои тоза пӯшида, тайёр шуданд, ба Худо
наздик омадани онҳо мумкин набуд, чунки Худо пок ва бегуноҳ
аст.

Баъд аз се рӯз халқ назди кӯҳ омада, истод. Кӯҳро дуд фаро
гирифт ва он меларзид. Одамон инро дида, сахт тарсиданд.
Онҳо қудрат ва бузургии Худоро диданд. Баъд Худо ба Мусо
гуфт, ки назди Ӯ ба кӯҳ барояд.

Худо боз ба Мусо фармуд, ки одамонро огоҳ намуда гӯяд, ки ягон кас ба кӯҳ набарояд, то
ки намурад. Мо ҳам ба сабаби гуноҳҳоямон аз Худо ҷудо мебошем. 

● Хат кашида, калимаҳои даруни катакҳоро бо ибораҳои мувофиқ (дар 
тарафи рост) пайваст кун.

Баъд аз якчанд вақт Мусо барои гирифтани фармудаҳои Худо ба кӯҳ баромад. Ин
фармудаҳо ба одамон ёд медоданд, ки чӣ тавр онҳо бояд нисбат ба Худо ва ба
ҳамдигар дуруст рафтор кунанд.

/8
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ҲАМАГӢ:

● Ҷавоби саволҳоро дар катакчаҳо бо рақам навис.

Худо чанд фармуда дод? 

Чандум фармуда ба мо таълим медиҳад, ки дуздӣ накунем?  

Чандум фармуда ба мо таълим медиҳад, ки ба падару 
модарамон дуруст муносибат кунем?

Одамон ҳама фармудаҳои Худоро иҷро карда
натавонистанд. Ҳар одам гуноҳкор аст ва
фармудаҳои Худоро вайрон мекунад. Мо новобаста
ба кӯшишҳоямон боз гуноҳ мекунем ва ба Худо
писанд омада наметавонем. 
Танҳо Исои Масеҳ, Писари Худо, дар рӯи замин
мувофиқи хости Худо бегуноҳ зиндагӣ карда
тавонист. Бинобар ин Ӯ ҳуқуқи Наҷотдиҳанда
шуданро дорад. Ӯ гуноҳҳои моро ба Худ гирифта, ба
ҷои мо ҷазо дид, то ин ки Худо моро бахшида
тавонад ва мо ҳамроҳи Ӯ дар осоиштагӣ зиндагӣ
карда тавонем.

● Оё исроилиён ҳама фармудаҳои Худоро иҷро карда тавонистанд?

Оё ту ҳама вақт ҳама фармудаҳои Худоро иҷро карда метавонӣ?  

Оё Худованд Исо ҳама фармудаҳои Худоро иҷро кард?

Даҳ Фармуда

1.  Туро ба ғайр аз Ман худоёни
дигар набояд бошанд.

2. Барои худ бут насоз.

3. Номи Худоро беҳуда ба забон
нагир.

4. Рӯзи шанберо дар хотир
нигоҳ дор.

5. Падару модаратро
ҳурмат кун.

6. Қатл накун.

7. Зино накун.

8. Дуздӣ накун.

9. Дурӯғ нагӯй.

10. Чизи касро хоҳон набош.

/6
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ҲИКОЯИ 4-УМ: Худо наҷот медиҳад
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно  3:14
Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Ададҳо  21:4-9-
ро хон

Исроилиён дар биёбон муддати дароз сафар мекарданд. Лекин, мутаассифона, онҳо
шикоят карданро давом медоданд. Онҳо ба Худо ва
Мусо норозигии худро баён макарданд.

Худо ба исроилиён манн медод, аммо онҳо бисёр ношукрӣ мекарданд! Худо барои чунин
суханони онҳо ба ғазаб омад. Ӯ қарор кард, ки онҳоро ҷазо диҳад.

Ба исроилиён морҳои заҳрдор ҳамла карданд. Бисёр одамон аз газидани морҳо мемурданд.
Одамон мефаҳмиданд, ки дар ин ҳодиса онҳо худашон айбдор мебошанд. Аз ҳамин сабаб
онҳо назди Мусо омаданд ва гуфтанд: “Мо пеши Худо гуноҳ кардем. Ба Худо дуо кун, то
ки морҳоро аз мо дур кунад”.

Мусо ба Худо дуо кард. Ва Худо ба Мусо кардани як кори
ғайриодиро фармуд. Мусо бояд аз мис мор созад (мис як намуди
металл аст) ва онро бар сари чӯби дароз гузорад. 

● Дар назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 5 гузошта,
тартиби воқеаҳоро дуруст кун. Рақами 1 аллакай
гузошта шудааст.

Бисёр одамон аз газидани морҳо мурданд.

Исроилиён барои об ва хӯрок шикоят мекарданд.

Худо ба Мусо фармуд, ки мори мисин созад.

Худо ба исроилиён ҳамчун ҷазо моронро фиристод.

Одамон аз Мусо хоҳиш карданд, ки ба Худо дуо кунад.

1

Мо дар ин
биёбон

мемурем.

Мо на об дорем,
на хӯроки хуб!

Барои чӣ ту
моро аз Миср
баровардӣ?
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Худо ваъда дод, ки агар одами моргазида ба мори мисин нигоҳ кунад, намемурад.
Онҳое ки ба ин бовар карда, аз рӯи суханони Худо амал мекарданд, зинда
мемонданд. Роҳи аз марг наҷот ёфтан хеле осон буд!

● Дар расм нуқтаҳоро пайваст кун, то ки сурати мор
пайдо шавад. Баъд ҷумлаи поёнро пурра кун.

Барои аз марг халос шудан, исроилиён бояд ба мори мисини
болои чӯб н __ __ __ __   мекарданд.

Бисёр солҳо пас Худованд Исо фаҳмонд, ки мо аз ин воқеа кадом
дарси ибрат гирифта метавонем. Мо ҳам мисли исроилиён пеши
Худо гуноҳ кардаем. Лекин Худо ба мо имконият дод, ки аз марг
барои гуноҳҳоямон наҷот ёбем. Худованд Исо ба ҷои мо ба
салиб “бардошта” шуда буд. Худо ба ҳар касе ки бовар мекунад,
ки Исо барои гуноҳҳои ӯ мурд, ҳаёти ҷовидонӣ медиҳад, ва ӯ
абадан ҳамроҳи Худо дар осмон мешавад!

● Катакчаҳои нуқтадорро ранг кун ва
мефаҳмӣ, ки Худованд Исо ба чӣ
“бардошта” шуда буд.

● Калимаҳои зерини партофташударо
дар ояти тиллоӣ гузор. (Худованд
Исо босёр вақт Худро Писари Одам
меномид.)

Мусо бардошт морро

“Ва чунон ки  _________   дар биёбон  ___________  боло  ___________,

Писари Одам низ бояд ончунон боло бурда шавад”

Юҳанно 3:14

/2
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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:

/4
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ДАРСИ 1-УМ: Мусо
Вохӯрӣ бо Худо Ояти тиллоӣ:

1 Петрус 1:16

Хуруҷ 19:1-15-ро
хон

Боре ман як кӯдакро дидам, ки гапи модарашро нагирифта, ба лойқа даромад, ва
бо либосҳояш чиркин шуд. Ӯ танҳо он вақт боз тоза шуда метавонад, ки модараш
ӯро шустушӯй кунонад ва либосҳояшро иваз намояд. Вақте ки мо гапи Худоро
намегирем, мо ҳам ҳамин гуна чиркин мешавем. Гуноҳ дили моро чиркин мекунад,
ва танҳо Худо метавонад моро тоза намояд.

Худо як хусусияте дорад, ки бо он пурра аз мо фарқ мекунад. Ӯ бегуноҳ аст. 

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки ин чӣ гуна
хусусияти Худо аст.

Исроилиён ба Худо итоат намекарданд, чуноне ки мо ҳам баъзе вақт гапи Худоро
намегирем. Ба Худо лозим омад, ки онҳоро ҳамгоми сафари дуру дарозашон дар
биёбон таълим диҳад.

● Исроилиён аз вақти баромаданашон аз Миср аллакай чанд вақт дар
сафар буданд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

якчанд рӯз       якчанд ҳафта      якчанд моҳ       якчанд сол

● Номи он ҷойи назди кӯҳ, ки исроилиён ҷойгир шуданд, чӣ буд? 

Худо дар ин кӯҳ ба Мусо гуфт, ки
суханони Ӯро ба исроилиён  расонад.

Ӣ
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б11



● Вақте ки Мусо суханони Худоро ба исроилиён расонд, онҳо чӣ ҷавоб доданд?  
Ҷумлаи дурустро бо аломати V қайд кун.

"Мо баъзе чизҳои Худо гуфтагиро иҷро мекунем".

"Ҳар он чиро, ки Худо гуфт, иҷро мекунем".

"Мо дар бораи суханони Худо фикр мекунем".

Худо мехост, ки исроилиён ба Мусо бовар кунанд, чуноне ки ту ҳам ба онҳое боварӣ дорӣ,
ки бароят ғамхорӣ мекунанд.

● Худо гуфт, ки назди Мусо дар чӣ меояд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш. 

Пеш аз он ки Худо бо Мусо гап занад, одамон бояд тайёр мешуданд.

● Хуруҷ 19:10-12-ро аз назар гузарон ва ҷойҳои холии ҷумлаҳоро бо калимаҳои
мувофиқ пур кун.

мемурад либосҳои Сино шустушӯ
Одамонро      тайёрӣ набароянд даст қоидаро

“ .................... огоҳ кун, ки онҳо бояд имрӯз ва пагоҳ барои вохӯрӣ бо Ман ....................

бинанд. Онҳо бояд ....................  худро ....................  кунанд ва ба рӯзи сеюм тайёр бошанд,

зеро ки дар он рӯз Ман бар кӯҳи ...........  мефуроям ва тамоми халқ инро мебинад. Ба

одамон фармо, ки ба кӯҳ .............  нарасонанд ва ба он ........................ . Касе ки ин

.....................  вайрон кунад,  .................... .”

● Ҳарфҳои партофташудаи   a, o, и, й-ро навис, ва мефаҳмӣ, ки кай исроилиён
метавонистанд ба кӯҳ бароянд.

Д _ р    б _ р _ б _ р _    н _ в _ х т _ н _     к _ р н _ _ .  

● Ояти тиллоиро навис. Баъд дар зери хислати Худо, ки бояд ҳар яки мо
дошта бошем, ХАТ КАШ.

Худо муқаддас, нек ва комил аст. Ӯ моро дӯст медорад ва мехоҳад гуноҳҳои моро
бахшад. Аз ҳамин сабаб Ӯ Писари Худ, Исои Масеҳро ба замин фиристод, то ки
ба ҷои мо мурад. Ҳар яки мо барои бо Худо сулҳу осоиштагӣ пайдо кардан ва
ҳамроҳи Ӯ зиндагӣ кардан ба покшавӣ аз гуноҳҳоямон мӯҳтоҷ ҳастем. Барои ин
мо бояд аз гуноҳҳоямон тавба карда, аз Худо бахшиш пурсем. 

ҲАМАГӢ:

/1

/1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ДАРСИ 2-ЮМ: Мусо
Худоро шинохтан Ояти тиллоӣ:

Матто 22:37
Хуруҷ 20:1-12 -ро

хон

Ба ҳама кӯдакон бозиҳои шавқовар маъқул аст! Лекин дар ҳама бозиҳо қоидаҳое ҳастанд, ки
онҳоро риоя кардан даркор аст. Вақте ки ягон кас ин қоидаҳоро вайрон мекунад, бозӣ ғайри-
имкон мегардад. Худо ҳам қоидаҳое муқаррар кардааст, аммо на барои бозӣ, балки барои ба
мо ёд додани зиндагии дуруст. Ӯ ин қоидаҳоро барои он ба мо дод, ки моро дӯст медорад.
Вақте ки мо ин қоидаҳоро вайрон мекунем, зиндагии мо бад мегардад ва Худо меранҷад.

● Рамзҳоро кушода, номи умумии қоидаҳои махсусро, ки Худо ба Мусо дар кӯҳи
Сино дод, навис.

√ ۩ Ω  __ __ __        Ω ∆ © ◊  __ __ __ __

а=۩   б=‡   д=√   е=□   з=●   к=©   м=◊   о=♯   т=∞   у=∆   ҳ=Ω

● Худо дар ҳукми (фармудаи) якум дар бораи Худ чӣ гуфт? Барои фаҳмидани 
ҷавоби ин савол ҳарфҳои партофташударо ( я, о, а, ё, у, и ) навис. 

М __ н Х __ д __в__ нд     Х __ д __ __ т__ ҳ __ ст __ м...         

Т __ р __ х __ д __ __ н __ д __ г __ р,    ҷ __ з     М __ н     н __ б __ __ д     б __ ш __ д.      

Худо мехоҳад, ки одамон Ӯро дӯст доранд ва Ӯро парастиш кунанд. Аммо бисёр вақт одамон
барои худ худоёни дурӯғин сохта, онҳоро парастиш мекунанд ва ба онҳо хизмат менамоянд.

● Худоёни дурӯғинро боз чӣ тавр меноманд? 

(Калиди рамзҳоро, ки дар боло аст, истифода бар) ‡ ∆ ∞ Ω ♯ __ __ __ __ __  

● Вақте ки одамон бутҳоро парастиш мекунанд, Худо чиро ҳис мекунад?   

хушбахтӣ      ғазаб      хурсандӣ      ғам      рашк     

Дар замони мо ҳам хатари парастиш кардани бутҳо вуҷуд дорад. Бут он чизе мебошад, ки
дар ҳаётамон аз Худо дида муҳимтар аст.

Агар мо аз Худо дида ягон чизи дигарро беҳтар шуморем, масалан ягон бозии шавқоварро, ва
барои хондани Китоби Муқаддас вақт пайдо накунем, ин нодуруст аст. Чунин чиз ба мо барои
Худоро пайравӣ кардан халал мерасонад. Ин бут мебошад.

● Се чизеро номбар кун, ки дар ҳаёти одамони замони мо метавонанд бут бошанд.

Оё ту шунидаӣ, ки чӣ тавр одамон калимаи “Худо”-ро бе эҳтиром ба Ӯ ба забон мегиранд? 
Худо пок ва муқаддас аст, бинобар ин Ӯ моро огоҳ мекунад, ки чунин рафтор накунем. 

● Фармудаи Ӯро дар ин бора навис.  (Ояти 7)

3.2.1.
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ҲАМАГӢ: 

Фармудаи дигар (ояти 8) дар бораи он аст, ки исроилиён бояд ҳар ҳафта як рӯз аз корҳояшон
истироҳат кунанд ва ин рӯзро ба Худованд бахшанд. Барои онҳо ин рӯзи шанбе буд. Ҳоло
барои мо ин рӯзи якшанбе аст.

● Ин рӯзи махсусро исроилиён чӣ меномиданд?   

● Худо ба исроилиён дар ин рӯзи махсус чӣ карданро манъ кард?
Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

хабар гирифтани дӯстонро     суруд хонданро    кор карданро    сафар карданро

● Барои чӣ Худо мехост, ки ин рӯзи махсус ҳар ҳафта риоя карда шавад? (ояти 11)

Дар ояти 12-ум фармудае номбар мешавад, ки он бо ваъда аст.

● Мувофиқи ин фармуда, мо бояд чӣ кунем?

● Акнун ваъдаеро, ки ҳамроҳи ин фармуда дода шудааст, навис.

● Як мисоли онро навис, ки чӣ тавр ту метавонӣ падару модаратро 
ҳурмат кунӣ ё ба онҳо итоат намоӣ.

Даҳ фармуда барои он ба одамон дода шудаанд, ки онҳо чӣ тавр бо
баракати Худо зиндагӣ карданро донанд. 

● Акнун - як бозии кӯтоҳ. Сагчаро ба сайру гашт барор. 
Бо диққат аз рӯи дастур ҳаракат кун.

3 катакча боло, 5 катакча тарафи рост, 2 катакча поён, 4 катакча тарафи
чап, 1 катакча поён, 1 катакча тарафи чап.

Агар ту дастурро дуруст иҷро карда бошӣ, пас ба он ҷое расидӣ, ки аз
он сар карда будӣ. Дастурҳо ва қоидаҳо ба мо чӣ тавр кардани ягон
чизро нишон медиҳанд. Ҷаҳонеро тасаввур кун, ки дар он ҳар кас чизе
ки хоҳад, мекунад!  Чунин ҷаҳон ҷои на он қадар хуб мебуд, зеро ба ҳар
кас лозим меомад, ки аз амалу рафтори дигарон ранҷу азоб бинад.

● Дар Матто 22:37-39 Худованд Исо тамоми шариати Худоро
ҷамъбаст кард. Ояти 37-ро дар поён навис.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ДАРСИ 3-ЮМ: Мусо
Ба Худо итоат кардан Ояти тиллоӣ:

Матто 19:21

Хуруҷ 20:13-21
Матто 19:16-30-

ро хон

Мeъёрҳои Худо, ки дар Даҳ Фармуда баён шудаанд, аз ҳама
гуна меъёрҳои инсонӣ баландтаранд, ва ҳеҷ кас онҳоро иҷро
карда наметавонад. Бо вуҷуди он ки мо ба меъёрҳои Худо
мувофиқат карда наметавонем, Ӯ моро хеле дӯст медорад, ва
ба мо имконият дод, ки бахшиши Ӯро пайдо карда тавонем.
Чунин имконият ба мо ба шарофати Худованд Исо муҳайё
шудааст!

Фармудаҳо чизҳои асосиро оид ба рафторамон нишон
медиҳанд. Онҳо нишон медиҳанд, ки барои ба Худо писанд
омадан чӣ бояд кунем ё накунем.

● Ҷавоби саволҳоро дар ҷойи холии ҷумлаҳо навис. Баъд ҷавобҳоро дар 
муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни
муаммо пинҳон карда шудаанд. 

1. Мувофиқи фармудаи 9-ум, мо набояд  .................  гӯем. (Ояти 16)

2. Мувофиқи фармудаи 8-ум, мо чӣ набояд кунем? (Ояти 15) .....................

3. Мо дар ҳаққи кӣ набояд шаҳодати дурӯғ диҳем? (Ояти 16)  .......  худ

4. Мувофиқи фармудаи 6-ум, мо чӣ набояд кунем? (Ояти 13) ..............

5. Мо нисбат ба он чизе ки аз ёри мо мебошад, чӣ набояд кунем? (Ояти 17) ................

6. Номи яке аз ҳайвонҳое ки дар фармудаи охирин баён шудааст, чӣ буд? (Ояти 17) .........

Вақте ки Мусо ба халқ фармудаҳои Худоро мерасонд, одамон дар кӯҳ рӯй додани чизҳои
ғайриоддиро медиданд ва мешуниданд.

● Дар зери расми он чизе ки одамон медиданд ва мешуниданд, хат каш.

раъд (тундар) офтоб дуд нақора садои шох

● Халқ ба Мусо чӣ гуфт?  Калимаҳои партофташударо навис.

● Дар поён навис, ки одамон худашонро чӣ тавр ҳис мекарданд.

Te beszélj   _ _ _ _ _ _,   és mi   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   rád, de
_ _ _ _ _   ne beszéljen velünk, mert akkor   _ _ _ _ _ _ _ _ _!

Ту бо  _ _  сухан бигӯ, 
ва мо хоҳем  _ _ _ _ _ , вале  _ _ _ _  бо мо сухан

_ _ _ _ _ _ ,  мабодо  _ _ _ _ _ _ _ . /2
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ҲАМАГӢ: 

● Мусо ба халқ гуфт, ки Худо онҳоро озмуда (санҷида) истодааст. Барои чӣ 
Худо ин корро мекард?  (Ояти 20)

Шояд баъд аз хондани фармудаҳои охирин ту фикр мекунӣ, ки “Ман одами хуб ҳастам,
чунки ҳама ин фармудаҳоро иҷро карда истодаам”? Боре Худованд Исо бо як шахс вохӯрд,
ки мегуфт, ки ҳама фармудаҳои Худоро иҷро карда истодааст. Матто 19:16-22-ро бори
дигар хон.

● Ҷавони сарватманд чиро фаҳмидан мехост?

● Барои фаҳмидани он ки Исо чӣ ҷавоб дод, ҳарфҳои дар поён овардашударо 
дар муаммо дуруст навис.

Мисол, т (4,5) -  яъне 4 аз чап ба 
рост ва 5 аз боло ба поён. Дар 
ҳамин катакча ту бояд ин
ҳарфро нависӣ.

a (7,1) (9,1) (9,3) (2,4) (6,4)
в (3,4)  г (8,1) (3,5) д (1,3) (7,5)
е (2,1) (4,2)  ё (10,3)
и (4,1) (4,3) (6,3) (2,5)  ӣ (8,2) (4,4)  
к (3,1) (8,4) л (1,1) (5,3)  м (3,2) (10,4)  н (5,1) (1,5)  о (6,2) (2,3) (9,4) (12,4) (4,5) (8,5)
р (10,1) (11,4) (9,5)  т (11,3)  х (5,2) (3,3)  ҳ (7,2) (8,3) (7,4) (5,5)  ш (1,4)

Ҷавони сарватманд фикр мекард, ки ӯ ҳаёти ҷовидониро сазовор аст. Худованд Исо ба ӯ
ёрӣ дод, ки мушкилии худро дар ин хусус фаҳмад.

● Худованд Исо ба ин ҷавон гуфт, ки чӣ кор кунад?

Ҷавони сарватманд ғамгин шуда, рафт. Ӯ аз назди Масеҳ рафт. Маълум шуд, ки барои ӯ
бойигарӣ назар ба Худованд Исоро пайравӣ кардан муҳимтар аст. Мо ҳаёти ҷовидонро на
барои корҳои неки худ соҳиб мешавем, балки барои он, ки Исоро пайравӣ менамоем. Бисёр
чизҳо метавонанд моро аз Худо ҷудо кунанд. Ҳама ин чизҳои бадро Китоби Муқаддас
гуноҳ меномад. Мо танҳо ба воситаи Худованд Исо назди Худо омада метавонем, чунки Ӯ
бо марги Худ дар салиб қарзи гуноҳҳои моро дод, ва баъд зинда шуд! 

Исо гуфт: “Ман роҳ ва ростӣ ва ҳаёт ҳастам; касе наметавонад назди
Падар ояд, магар ин ки ба василаи Ман”.  Юҳанно 14:6
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ДАРСИ 4-УМ: Мусо
Дар пеши Худо гуноҳ кардан Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 23:2
Хуруҷ 32: 1-26-ро

хон

Ҳамаи мо мехоҳем боэътибор бошем, хусусан дар байни дӯстонамон. Лекин аксар
атрофиёнамон баъзан корҳое мекунанд, ки Худоро меранҷонад. Оё ту аз пайи “гурӯҳ”
меравӣ, ё қарор кардаӣ, ки мувофиқи хости Худо зиндагӣ мекунӣ? Бисёр вақт мувофиқи
хости Худо рафтор кардан мушкил аст. Аммо роҳи Худо барои ҳаёти мо беҳтарин роҳ
мебошад. Мусо ҳам кӯшиш мекард ин чизро ба исроилиён фаҳмонад.  

● Ҳарфҳои калимаҳоро дуруст ҷо
ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки
вақте ки Мусо муддати дароз
аз кӯҳ барнамегашт, исроилиён
ба Ҳорун чӣ гуфтанд.

РАОБИ ОМ УЁХДОЕН ИСБОЗ, ИК ШЕПОЕШПИ МО АРОВАН ОБАШНД.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки Ҳорун
ба исроилиён кадом чизҳояшонро назди ӯ биёранд гуфт. 

● Буте ки Ҳорун аз тилло сохт, дар шакли кадом ҳайвон буд?

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки баъд чӣ рӯй дод. (Оятҳои 5, 6)

Худо ҳама он чиро, ки исроилиён мекарданд, медид. 

● Онҳо кадом фармударо вайрон карданд?

● Худо аз чунин беитоатии исроилиён чӣ ҳис мекард?

Худо халқи беитоати Худро нобуд кардан хост. Аммо Мусо Худоро зораву тавалло карда,
ваъдаи ба Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб додаи Ӯро хотиррасон кард.

● Ҳарфҳои партофташударо (и, а, у, о) навис, ва мефаҳмӣ, ки ин чӣ гуна ваъда буд.

__   w __ ll   g __v__   y __ __ r   d __ sc __ nd __ nts   __ ll
th __ s   l __ nd   __   pr __ m __ s __ d   th __ m   __ nd   __ t   w __ ll

b __   th __ __ r   __ nh __ r__ t__ n c__   f __ r __ v __ r.

/1
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__ __ __ __ __    __ __
__ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ ,   __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __   __ __     __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ .

Т__м__м__    __н    з__м__нр__   
б__    н__сл__    ш__м__    х__ҳ__м    д__д,    в__    __нр__    б__

с__р__т__    __б__дӣ    т__с__рр__ф    х__ҳ__нд    н__м__д.

/2
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● Худо баъд аз суханони Мусо чӣ кор кард? Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо
ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Ӯ исроилиёнро нобуд кард.

Ӯ исроилиёнро нобуд накард.

● Вақте Мусо дид, ки халқ дар гирди гӯсолаи тиллоӣ рақс карда
истодааст, ӯ лавҳаҳои сангинро чӣ кард?

● Дар поён навис, ки Мусо бо гӯсолаи тиллоӣ чӣ кор кард?

Мусо фаҳмид, ки халқ аз зери назорати Ҳорун баромаданд.  

● Мусо дар куҷо истода, ба халқ гап зад? (Ояти 26)

● Хуруҷ 32:26-ро хонда, он чиро ки Мусо ба одамон гуфт, навис?

● Киҳо даъвати Мусоро қабул карданд?

Онҳое ки ба тарафи Худо гузаштан нахостанд, ҷазои сахт диданд. Бисёр касон
кушта шуданд. Онҳо аз сабаби беитоатии худ ба Худо ба марг гирифтор шуданд.
Аммо Худои мо Худои муҳаббат аст ва моро дӯст медорад. Ӯ инро бо он исбот
намуд, ки Писари Худро ба замин фиристод, то ки Ӯ ҷазои моро ба худ гирад.
Ҳар яки мо шариати Худоро дар ҳаётамон борҳо вайрон кардаем ва сазовори
ҷазои одилонаи Худо мебошем. Лекин ҳар кас метавонад ба воситаи Худованд
Исо бахшиши Худоро пайдо кунад. Аввалин коре ки мо бояд кунем, аз гуноҳ рӯй
гардонда, ба Худованд Исо умед бастан аст. Баъд мо бояд ҳар рӯз аз Худо мадад
пурсем, то ки барои гуноҳ накардан ва дуруст рафтор кардан ба мо ёрӣ диҳад.

Ва акнун даъват барои ту: 
Дафъаи дигар, агар рафиқонат ягон кор ё рафторе кунанд, ки Худоро
меранҷонад, ОНҲОРО ПАЙРАВӢ НАКУН, балки ҲАМОН ТАВР
РАФТОР КУН, КИ ХУДО МЕХОҲАД!

/2
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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:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Шариат
“Ягона Худо” Ояти тиллоӣ:

Матто 22:37

Хониши иловагӣ: •  Хуруҷ 19:1-13  • Ишаъё 40:18-31

Исроилиён аз Миср баромада, ба шимол,
сӯи биёбон равона шуданд. Акнун онҳо
назди кӯҳи Сино омаданд.

● Дар назди номи ҷойҳо рақами
мувофиқро аз харита гузошта,
нишон деҳ, ки ин ҷойҳо дар куҷо
воқеъ мебошанд.

Вақте ки исроилиён назди кӯҳи Сино омаданд, дар ин ҷо бо онҳо ҳодисаи
фаромӯшнашаванда рӯй дод.

● Калимаҳои партофташударо навис, то ба ёд оварӣ, ки дар он ҷо чӣ рӯй дод.

Худо бар кӯҳ дар ............... фуруд омад (о.18); ва дар ин вақт ..................  ва  ..................
ба амал омаданд (о.16). Одамон бояд ба вохӯрӣ бо Худо тайёр шуда,  либосҳояшонро
......................  мекарданд (о.14). Ба одамон ба ......... наздик шудан мумкин набуд
(о.23). Онҳо бояд мефаҳмиданд, ки Худо муқаддас аст, ва ба Ӯ наздик шудани халқ
ё ........................ (о.24) мумкин нест.

Дар боби 20-ум Худо бо Мусо гап зада, фаҳмонд, ки Ӯ чӣ гуна аст ва
барои онҳо чӣ кор кард. 

● Худо ба Мусо хотиррасон кард, ки Ӯ барои халқи Исроил кори хеле
бузург кардааст. Ин кадом кор буд?

Исроилиён бояд дар хотир медоштанд, ки агар онҳо оянда пеши Худо зиндагӣ
кардан хоҳанд, бояд суханони Ӯро риоя кунанд. Халқҳое ки дар гирду атрофи онҳо
буданд, ба офтоб, моҳ, ситораҳо ё чизҳои аз санг, чӯб, тилло ва нуқра сохташуда
саҷда мекарданд. Мо ин чизҳоро “бут” меномем.

● Такрори Шариат 9:16-ро хон ва ҷумларо пурра кун.

Вақте ки исроилиён 40 рӯз дар назди кӯҳи Сино буданд, онҳо фармудаи яку-

ми Худоро поймол намуда  ____________   _______ро  парастиш карданд.

Ҳар чизе ки дар ҳаёти инсон ҷои Худоро гирифтааст, бут мебошад.
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4 -Баҳри Қулзум

-Канъон 
(Замини Ваъдашуда)

-Кӯҳи Сино 
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Баҳри
Миёназамин

Хуруҷ 19:14-25;
20:1-7  ва

Матто 22:34-40-ро
хон

Сино

Биёбони
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

● 3 Подшоҳон 16:31 ва 32-ро хон ва номи он бутро, ки исроилиён пас
аз бисёр солҳо ба он саҷда мекарданд, навис. 

Шояд ту фикр мекунӣ, ки ҳоло одамон мисли исроилиён ба бутҳо ё тасвирҳо
саҷда намекунанд. Дар замони мо ҳам бутҳо ҳастанд! Ин метавонад ягон чиз ё
ягон кас бошад, ки бароямон аз Худо дида муҳимтар аст. Ин чиз ё кас ҳаёти
моро зери таъсири худ гирифта, Худоро аз диламон дур мекунад.

● Се чизро номбар кун, ки ба осонӣ метавонанд дар ҳаёти мо бут шаванд.

● Хуруҷ 20:1-7-ро боз як бор хон ва рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Худо мехост, ки халқи Исроил танҳо ба Ӯ саҷда кунад.

Вақте ки исроилиён ба бут саҷда мекарданд,
Худо аз ин корашон розӣ буд.

Худо онҳоеро, ки ба бутҳо саҷда мекунанд, ҷазо медиҳад.

Худо мехоҳад, ки парастишкунандагонаш муҳаббати худро 
ба Ӯ ба воситаи иҷро кардани фармудаҳои Ӯ нишон диҳанд.

Худо хеле ғамгин мешавад, вақте ки одамон номи Ӯ ва номи Худованд Исоро беҳуда ба
забон мегиранд. Худо мехоҳад, то ҳама фаҳманд, ки номи Ӯро беҳуда ба забон гирифтан
гуноҳ аст. 

● Он чиро ки Худо дар Хуруҷ 20:7 мегӯяд, навис.

Дар замони Худованд Исо фарисиён фахр мекарданд, ки тамоми шариати Худоро
медонанд. Онҳо ҳатто ба шариати Худо баъзе қоидаҳои худро илова карда буданд, ки
зиндагии дигаронро мушкил мегардонд.

Дар инҷили Матто 22:15-21 нақл карда мешавад, ки як фарисӣ ба Худованд Исо саволи
душвор дода, мехост Ӯро дар суханаш айбдор кунад.

● Ин чӣ гуна савол буд?

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он калимае ХАТ КАШ, ки се бор
вомехӯрад ва нишон медиҳад, ки чӣ тавр мо бояд Худоро дӯст дорем.

3.2.1.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ДАРСИ 2-ЮМ: Шариат
“Роҳи Худо” Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 20:8

Хуруҷ  20:8-11
Луқо 13:10-17-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Матто 12:1-14  • Матто 28: 1-15.
Чор фармудаи аввал ба исроилиён нишон медоданд, ки танҳо ХУДОИ ЯГОНА вуҷуд дорад,
ва онҳо бояд ба Ӯ итоат кунанд ва Ӯро пайравӣ намоянд. Яке аз ин фармудаҳо ба
исроилиён мегуфт, ки онҳо дар рӯзи махсус бояд чӣ тавр рафтор кунанд.

● Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур карда, баъд ин калимаҳоро
дар Кроссворд навис.

1. Худо осмон ва  _ _ _ _ _ро  офарид.

2. Худованд рӯзи шанберо  _ _ _ _ _ _ _  хонд. (о.11)

3. Худо баъд аз офаридани дунё дар 
рӯзи ҳафтум  _ _ _ _  гирифт.

4. Худо дунёро дар  _ _ _  рӯз офарид.

5. Исроилиён бояд рӯзи муҳими ҳафтаро 
дар  _ _ _ _ _  нигоҳ доранд. (о.8)

6. Исроилиён шаш рӯз бояд  _ _ _  кунанд.

7. Фармудае ки дар бораи рӯзи махсуси ҳафта барои
исроилиён мегуфт, аз рӯи тартиб  _ _ _ _ _  аст.

● Номи он рӯзи ҳафтаро, ки барои исроилиён муҳим буд, навис.

Худо тамоми дунёро дар шаш рӯз офарид (боби 1-уми китоби Ҳастиро хон) ва баъд дар
рӯзи ҳафтум ором гирифт, яъне истироҳат кард (Ҳастӣ 2:2). Акнун Ӯ ба исроилиён
мефармояд, ки шаш рӯз кор кунанд ва рӯзи ҳафтумро чун рӯзи истироҳат ҷудо (тақдис)
намоянд. Исроилиён ҳоло ҳам ин фармударо иҷро мекунанд. Рӯзи шанбе барои онҳо рӯзи
муқаддас аст. Онҳо дар ин рӯз ба ибодатгоҳ мераванд ва якдигарро хабар мегиранд. Аммо
масеҳиён аз замони Исои Масеҳ барои худ дигар рӯзи ҳафтаро ҷудо карданд.

● Матто 28:1 ва 6-ро хонда, бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки дар ин рӯз чӣ рӯй дод.
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ҲАМАГӢ: 

●   Он суханонеро, ки ба Китоби Муқаддас мувофиқат НАМЕКУНАНД, хат зан.

Одамон одатан чунин мегӯянд:

Ҳоло бисёр одамон фармудаи чорумро иҷро намекунанд, лекин дар замони Худованд Исо
чунин набуд.

● Луқо 13:10-17-ро бори дигар хон. Аз ин матн дар поён ҳашт калима оварда
шудаанд. Онҳоро истифода бурда, ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун.

халос       дида       шанбе       куништ (ибодатхона)
рӯҳи заъф       рост       гуфт       шайтон

Худованд Исо рӯзи .................  дар як ......................... таълим медод. Дар он ҷо зане буд, ки

ҳаждаҳ сол гирифтори ............... ..........  буд.  Вай қоматашро ............  карда наметавонист.

Исо вайро .........., ба ӯ ........... : “Эй зан, аз ранҷурии худ ..............  шав”. Исо дастҳои Худро

бар вай гузошт ва зан дарҳол қомат рост кард ва Худоро ситоиш намуд. Вақте ки сардори

куништ Худованд Исоро айбдор мекард, Ӯ ба вай фаҳмонд, ки ин занро ................... баста буд.

Чунин ҳодисаҳо дар ҳаёти Худованд Исо якчанд бор рӯй дода буданд. Ӯ ҳама
вақт ба фарисиён мегуфт, ки онҳо шариатро нодуруст мефаҳманд. Онҳо
мегуфтанд, ки дар рӯзи шанбе ягон кор кардан мумкин нест. Худованд Исо
мехост ба одамон фаҳмонад, ки ба ёри худ дар ҳама гуна рӯз ёрӣ додан мумкин
аст. Бори дигар Худованд Исо маънои фармударо чуқуртар фаҳмонд.

Фармудаҳо - қонунҳои Худо барои ҷамъият мебошанд ва барои он дода шудаанд, ки
онҳоро иҷро кунанд. Аммо ҳамаи мо онҳоро вайрон мекунем. Ва ҳатто заҳмат кашидани
мо барои иҷро кардани фармудаҳо, моро сафед карда наметавонад. Лекин мо метавонем
бахшида шудани гуноҳҳоямонро ба воситаи Худованд Исо пайдо кунем. Вақте ки мо ба
Худованд Исо имон меоварем, Ӯ ба мо ҳаёти нав медиҳад, ва Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) ба
мо барои ба Худо писанд омадан ва дуруст зиндагӣ кардан мадад мерасонад.

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он калимае ХАТ КАШ, ки мегӯяд, ки
рӯзи шанбе бояд рӯзи махсус бошад.
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Худо дунёро
наофаридааст, балки

он худ аз худ ба
вуҷуд омад.

Тамоми дунёро Худо
офаридааст.

Зинда шудани Исоро исбот
кардан намешавад!

Боби 1-уми китоби
Ҳастӣ афсона аст. 

Рӯзи якшанбе набояд аз
дигар рӯзҳои ҳафта фарқ

дошта бошад.

Рӯзи якшанбе
барои масеҳиён

бояд рӯзи
Худованд бошад.



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ДАРСИ 3-ЮМ: Шариат
“Худо бояд дар ҳаётамон дар ҷои аввал бошад” Ояти тиллоӣ:

Матто 6:24

Хуруҷ 20:12-21
Марқус 10:17-31-

ро хон

Хониши иловагӣ: •  Матто 5:21-30  • Эфсӯсиён 6:1-4.

Вақте ки мо бозӣ мекунем ё бо варзиш машғул мешавем, бояд қоидаҳои муайянро риоя
кунем. Вақте ки мо хӯрок тайёр мекунем, бояд қоидаҳои тайёр кардани онро риоя намоем.
Вақте ки мо пиёда роҳ меравем ё ин ки дучарха (велосипед) ё мошин меронем, бояд
қоидаҳои ҳаракати роҳро риоя кунем. Ҳамчунин дар зиндагии мо роҳнамоии Худо,
фармудаҳои Ӯ лизим мебошанд. Бе онҳо мо наметавонем бо он роҳе равем, ки Худо моро
роҳнамоӣ кардан мехоҳад. Дар ин дарс мо дида мебароем, ки Худо аз мо дар соҳаҳои
гуногуни ҳаётамон чиро интизор аст.

● Хуруҷ 20:12-17-ро хон ва калимаеро, ки дар ин матн панҷ бор вомехӯрад, навис.

Фармудае ки дар ояти 12 баён шудааст, ба ҳаёти мо дар хона ва оила таъсир мерасонад, ва
махсусан ба муносибати мо бо падару модар, ё васояткунанда (касоне ки онҳоро иваз
мекунанд) тааллуқ дорад.

● “Иззат кардан” дар ин оят чӣ маъно дорад? (Эфсӯсиён 6:1 ва 2 ба ту
барои ба ин савол ҷавоб додан ёрӣ мерасонад)

Худованд Исо дар панду насиҳати Худ дар болои кӯҳ (Инҷили Матто, бобҳои 5 - 7)
фаҳмонд, ки фикрҳои мо ва рафтори мо метавонанд нодуруст бошанд.

● Калимаҳои партофташударо дар ҷумлаҳо навис. (Матто 5:21-30-ро хон)

зино       хашмгин       дуздӣ

Худованд Исо гуфт, ки ..................... шудан монанди ягон касро қатл кардан аст. Ҳамчунин,

агар касе нисбат ба ҷинси дигар фикру хоҳишҳои нодуруст дорад, ин монанди он аст, ки ӯ

.......... карда бошад. Инчунин гуфтан мумкин аст, ки агар мо чизи ягон касро хоҳон бошем,

ин метавонад моро ба ................. оварда расонад.

● Дар поён оид ба фармудаҳои дар Хуруҷ 20:16 ва 17 баёншуда баъзе маънидодҳо 
оварда шудаанд. Маънидоди аз ҳама хубро бо аломати V қайд кун.

Ояти 16
- Фарқ надорад, ки ту дар бораи ёри худ чӣ мегӯӣ.
- Ҳеҷ гоҳ дар ҳаққи ёри худ дурӯғ нагӯй.
- Ҳама вақт ба ёрони худ он чиро, ки дар бораашон фикр мекунӣ, гап зан.

Ояти 17
- Он чиро, ки ба ёри ту ё ба дигарон тааллуқ дорад, тамаъ накун (хоҳон нашав).
- Ҳама вақт аз ёрони худ қарз гир.
- Ёри ту ҳама вақт бояд аз он чизе ки дорад, ба ту ҳам диҳад.
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ҲАМАГӢ: 

● Қисми АВВАЛ ва ОХИРИ ояти тиллоиро навис ва дар зери он Касе, ки бояд
дар ҳаёти ту дар ҷои аввал бошад, хат каш.

● Марқус 10:17-26-ро хон. Баъд калимаҳои даркориро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш ва дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо навис. Ин калимаҳо дар
самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Ин шахс мехост, ки соҳиби ҳаёти ....................... шавад.    

2. Ӯ фикр мекард, ки барои ин бояд ягон ........ кунад.

3. Ӯ назди Исо  ................... .

4. Ӯ пеши Исо ба ............ афтод.

5. Исо ба вай гуфт: “Чаро маро ...........  мегӯӣ?”

6. Исо ба ин одам хотиррасон кард, ки вай

.......................  (фармудаҳоро) медонад.

7. Ин шахс гуфт, ки ҳамаи фармудаҳоро ...................
доштааст, яъне иҷро карда истодааст.

8. Исо ба вай нигариста, ӯро .............  дошт.

Худованд Исо медонист, ки ин шахс кӯшиш мекунад дуруст зиндагӣ кунад, аммо ин
кифоят намекард. Ӯ медонист, ки дар ҳаёти ин шахс чизе ҳаст, ки назар ба Худо муҳимтар
мебошад. Ҳамин чиз ба ӯ барои Худовандро пайравӣ кардан халал мерасонд.

● Худованд Исо ба ӯ гуфт, ки чӣ кор кунад?

● Ин шахс дар ҷавоб чӣ кор кард?

● Вақте ин шахс гуфт, ки ҳамаи фармудаҳоро иҷро мекунад, оё ӯ ҳақ буд?
(Ояти 20) Ҷавоби худро фаҳмон.

Худованд Исо таълим намедиҳад, ки барои масеҳии ҳақиқӣ шудан мо бояд ҳама
чизҳоямонро фурӯхта, ба камбағалон тақсим кунем. Балки Ӯ мегӯяд, ки агар моро
аз Худо ягон чиз дур мекарда бошад, мо бояд онро бартараф намоем. Ва он гоҳ
Худо дар ҳаётамон дар ҷои аввал мешавад, ва мо метавонем Ӯро пайравӣ кунем!
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б11

ДАРСИ 4-УМ: Шариат
“Сухани Худо” Ояти тиллоӣ:

Румиён 5:8
Марқус 7:1-23-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Такрори Шариат 6:4-9  • Ишаъё 29:13  
• Румиён 3:21-26  • Ғалотиён 3:1-14.

Дар замони ҳаёти заминии Худованд Исо исроилиён ҳама фармудаҳо ва
қоидаҳоеро, ки Худо ба воситаи Мусо дода буд, шариат меномиданд. Дар
замони мо ҳам аксар исроилиён онҳоро хабари муҳимтарини Худо
шумурда, ҳамчун шариати Худо эҳтиром мекунанд, мехонанд, меомӯзанд ва
риоя менамоянд. Дар Исроил, дар назди дари хонаи бисёр исроилиён
қуттичае ҳаст, ки дар дохилаш як қисми шариат гузошта шудааст. Номи ин
қуттича “мезуза” мебошад. Он ба исроилиён ҳар дафъа ҳангоми аз хона
баромаданашон хотиррасон мекунад, ки бояд шариатро иҷро кунанд.

● Такрори Шариат 6:6 ва 9-ро хон ва навис, ки Худо ба Мусо чӣ фармуд.

Мутаассифона, дар замони Худованд Исо
аксар муаллимони исроилӣ - фарисиён бисёр
қонуну қоидаҳои иловагӣ бофта бароварданд.
Онҳо мегуфтанд, ки агар одамон ин қоидаҳои
иловагиро риоя кунанд, ин ба онҳо барои
вайрон накардани Шариати Худо ёрӣ
мерасонад!

● Аз матни Китоби Муқаддас барои ин дарс истифода намо ва ба саволҳои
зерин бо як калима ё як ҷумла ҷавоб деҳ.

1) Ба фикри фарисиён, шогирдон кадом кори нодуруст мекарданд?

2) Онҳо бояд чӣ кор мекарданд?

3) Ба фикри фарисиён, шогирдон бояд чиро пайравӣ мекарданд?

4) Исо фарисиёнро чӣ номид?

5) Худованд Исо аз кадом китоби Аҳди Қадим ба фарисиён иқтибос овард?
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● Дар ҷумлаҳо зери калимаҳои қайдшудаи дуруст хат каш.

Худованд Исо гуфт: “Ин мардум бо ақли/ҳиссиёти/лабони худ Маро парастиш

мекунанд, лекин дастонашон/чашмонашон/дилашон аз Ман дур аст. Онҳо Маро

бар абас (беҳуда) ситоиш/пайравӣ/парастиш мекунанд; зеро ки онҳо

фикрҳо/ниятҳо/таълимот ва аҳкоми (фармудаҳои) инсониро таълим медиҳанд”.

Фарисиён ба сухани Худо бисёр қоидаҳо илова намуда, бо риоя кардани ин
қоидаҳо чунон банд шуда буданд, ки хости Худо барои ҳаёташон аз назари
онҳо дур шуд. Фикру ақидаҳои инсонӣ хости Худоро пинҳон мекунанд!

Дар поён се калима ва се матни Китоби Муқаддас оварда шудаанд. Онҳо он чиро
тасвир мекунанд, ки ҳангоми фармудаҳои Худоро иҷро накардани мо рӯй медиҳад. 

● Дар поён оятҳои Китоби Муқаддас, расмҳо ва дар катакчаҳои болои расмҳо
мазмуни расмҳо оварда шудаанд. Ҳар ояти Китоби Муқаддасро дар
катакчаи зери ҳамон расм навис, ки ба мазмуни он бештар мувофиқ аст.

Румиён 3:23 Матто 6:12 1 Юҳанно 3:4

 

Оё барои касе ки фармудаҳои Худоро иҷро намекард, гуноҳкор аст, қонуншикан
ва қарздор аст, ягон умед ҳаст?

● Ояти тиллоиро навис ва зери он калимаҳое ХАТ КАШ, ки
мегӯянд, ки барои чунин одам умед ҳаст!!!
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Қонунвайронкунӣ

- шикастани шариати
Худо ё писанд накардани
қоидаҳое мебошад, ки Ӯ

барои мо муқаррар
кардааст.

Гуноҳ
Гӯё ки мо ба ҳадаф тир

холӣ кардем, аммо
тирамон хато рафт. Мо
натавонистем он касе

бошем, ки бояд мебудем
ва он кореро кунем, ки

бояд мекардем!

Қарздор
Ин маънои онро дорад,

ки мо ба нобарорӣ
дучор шудем; мо аз

Худо қарздор шудаем ва
қарзро адо карда

наметавонем!
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ: 



�икояи1�ум: Юсуф ва Фаришта
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Юсуф ба Худо итоат кард. Матто

1:18-25-ро хон

Юсуф ва Марям мехостанд оиладор шаванд.
Аммо боре Юсуф фаҳмид, ки Марям ҳомиладор
аст. Юсуф медонист, ки ӯ падари кӯдак нест. Аз
ҳамин сабаб ӯ қарор кард, ки Марямро ба занӣ
намегирад, гарчанде ки Марямро дӯст медошт. 

Шабона дар хоби Юсуф фариштаи Худо зоҳир
шуда, ба ӯ гуфт: “Аз гирифтани зани худ Марям
натарс, чунки ин Кӯдак аз Рӯҳӯлқудс (Рӯҳи
Худо) аст”.

Ин суханон маънои онро доштанд, ки Кӯдак
мисли ҳама одамон падари заминӣ надорад. Ӯ
Писари Худо буд!

Ҳарфҳои партофташударо навис.

Исо Писари Х __ __ __   буд.

Фаришта ба Юсуф гуфт, ки ӯ бояд номи
Кӯдакро Исо монад. Ин номи махсус аст ва
маънояш “Наҷотдиҳанда” мебошад. 

Суханҳоеро, ки фаришта ба Юсуф гуфт, ранг кун:

“Ту Ӯро Исо хоҳӣ номид, зеро ки Ӯ қавми (халқи) Худро аз 

гуноҳҳошон наҷот медиҳад”.
(Матто 1: 21)

Юсуф ба суханҳои Фаришта бовар кард ва Марямро ба занӣ гирифт.

Расмро ранг кун
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Дар осмон ситораи нав пайдо шуд. Ситорашиносон дар шарқ
маънои инро мефаҳмиданд: Подшоҳи махсус таваллуд шуд. Онҳо
ба Ерусалим равона шуданд, то ки Кӯдакро ёбанд ва ба Ӯ саҷда
кунанд. Ин хабар ба Ҳиродус тамоман маъқул нашуд. Ӯ подшоҳ
буд ва тамоман намехост, ки касе ҷои ӯро гирад!

Ситорашиносон мехостанд Кӯдакро ёфта, чӣ кунанд? Ҷавоби
нодурустро хат зан.

Ӯро кушанд            Ба Ӯ саҷда кунанд

Ҳиродус намедонист, ки Кӯдак дар куҷо мебошад, бинобар ин
дар ин бора аз хизматгорони хонаи Худо пурсид. Онҳо
пешгӯиҳои пайғамбаронро медонистанд ва гуфтанд, ки Кӯдак
бояд дар шаҳри 

ББайт-Лаҳм таваллуд шавад.

Номи шаҳр ва расмро ранг кун.

Ҳиродус ситорашиносонро назди худ даъват карда, ба 
онҳо гуфт: 

Дар асл Ҳиродус ба Исо саҷда карданӣ набуд. 

Ҳиродус Ӯро куштан мехост!

Ва ситорашиносон барои ёфтани Исо ба

Байт-Лаҳм рафтанд.

Биравед ва Кӯдакро ёбед. 
Ва ҳамин ки Ӯро ёфтед, ба ман хабар диҳед,

то ки ман ҳам рафта, ба Ӯ саҷда кунам.

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б12
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�икояи2�юм: Ҳиродус ва ситорашиносон 
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр ситорашиносон Исоро ҷустуҷӯ мекарданд.

Матто 
2:1-8-ро хон

Расми ситораи калонро
каш

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Вақте ки ситорашиносон аз назди Ҳиродус баромаданд, онҳо он ситораро боз диданд ва
бисёр хурсанд шуданд! Ситора онҳоро ба он ҷое ки Исо буд, роҳнамоӣ мекард. Акнун
онҳо он Касеро мебинанд, ки ба хотири Ӯ ин қадар роҳи дарозро тай намуданд!

Вақте ки ситорашинисон ситораро диданд, худашонро чӣ хел ҳис карданд? 
Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш. 

Онҳо: зиқ шуданд           монда шуда буданд           хурсанд шуданд

Пас аз чанде ситорашиносон ба Байт-Лаҳм омаданд ва хонаеро, ки дар он ҷо Исо, Юсуф
ва Марям буданд, ёфтанд. Вақте ки онҳо Исоро диданд, 

бба Ӯ саҷда карданд.
Калимаҳоро ранг кун.

Ситорашиносон барои Исо се тӯҳфа оварданд - тилло, лодан ва мур. Ин тӯҳфаҳои хеле
қиматбаҳо буданд. Чунин тӯҳфаҳоро танҳо ба подшоҳон ҳадя мекарданд. Ситорашиносон
медонистанд, ки Исо Кӯдаки оддӣ нест, бинобар ин сазовори тӯҳфаҳои беҳтарин мебошад.

Ҳангоми ба ватан баргаштанашон
ситорашиносон мехостанд ба
Ҳиродус гӯянд, ки Кӯдак дар куҷо
аст. Аммо Худо медонист, ки
Ҳиродус Исоро куштан мехоҳад.

Худо ба ситорашиносон дар хобашон
гуфт, ки рост ба хона баргарданд ва
дар куҷо будани Кӯдакро ба Ҳиродус
нагӯянд.

Акнун онҳо бо хурсандӣ ба
ватанашон бармегаштанд. Онҳо
шодӣ мекарданд, ки Исо-Подшоҳро
диданд!

Омӯзиши Китоби Муқаддас Б12
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�икояи3�юм: Ситорашиносон ва Исо
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр ситорашиносон аз

паси ситора рафта, Исоро ёфтанд.

Матто 
2:9-12-ро хон

Расмро ранг кун

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Ҳиродус баргаштани ситорашиносонро интизор буд. Аммо онҳо барнагаштанд!
Ситорашиносон гапи Худоро гирифта, рост ба хонаашон рафтанд. Ҳиродус фикр
кард, ки ҷои ӯро метавонад подшоҳи дигаре гирад, ва хеле ба ғазаб омад.  

Ӯ фармон дод, ки дар Байт-Лаҳм ҳамаи
писарони аз дусола ва хурдтар кушта
шаванд! Чӣ хел фармони даҳшатнок! 

Худо ба Юсуф дар хобаш гап зад. Ӯ фармуд,
ки Юсуф оилаашро гирифта, ба Миср
гурезад. Дар он ҷо онҳо дар бехатарӣ
мешаванд. Онҳо ба Миср рафтанд ва дар он
ҷо то он вақте монданд, ки Худо
баргаштанашонро фармуд.

Баъд аз якчанд вақт Ҳиродус мурд. Он гоҳ
Худо ба Юсуф гуфт, ки Кӯдакро бо
модараш гирифта, ба хонааш баргардад.
Юсуф, Марям ва Исо аз Миср баромада, ба
Носира омаданд.

Номи он шаҳрро, ки Юсуф бо оилааш ба он ҷо омад, навис. 

Н __ __ __ __ __ .

Исо дар ҳамин шаҳр ба воя мерасид (калон мешуд). Ӯ падару модарашро
эҳтиром мекард ва гапи онҳоро мегирифт. Одамон Ӯро дӯст медоштанд. Исо
ҳама вақт ба Падари Осмонии Худ итоат мекард. Ту ҳам бо ёрии Худо метавонӣ
ба падару модарат итоат кунӣ.

Худо барои Писари Худ Исо ғамхорӣ мекард. Марям ва Юсуф ҳам суханони
Худоро ба ҷо оварда, ба Ӯ писанд меомаданд.

Калимаҳоро ранг кун.

ИИсо Писари Худо аст.
Иди мавлуди Исои Масеҳ муборак бод! /10

�икояи4�ум: Гурехтан ба Миср
Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр Худо барои Писари Худ ғамхорӣ кард. Матто

2:13-23-ро хон

Расмро ранг кун

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Юсуф ва Фаришта
Ояти тиллоӣ:

Матто 1:21

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Матто 1:18-25-
ро хон

Ин воқеа барои Юсуф ва Марям
ногаҳонӣ буд. Онҳо мехостанд
оиладор шаванд, лекин рӯзе Юсуф
фаҳмид, ки Марям ҳомиладор аст.
Юсуф медонист, ки ӯ падари кӯдак
нест. Аз ҳамин сабаб ӯ қарор кард, ки
Марямро ба занӣ намегирад, бо вуҷуди
он, ки Марямро дӯст медошт. 

● Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис, ва
мефаҳмӣ, ки баъд чӣ рӯй дод.

Юсуф шабона дид.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор.

АФШИРТИА __ __ __ __ __ __ __ __ 

ДОУХВАДН __ __ __ __ __ __ __ __

ба Юсуф гап зад.

Фаришта гуфт: “Юсуф, аз гирифтани зани худ
Марям натарс. Зеро ки ин Кӯдак аз Рӯҳулқудс
(Рӯҳи Худо) аст”. 

Ин суханон маънои онро доштанд, ки бар
хилофи ҳама одамон, Кӯдак падари заминӣ
надорад. Кӯдак Писари Худо буд!
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ҲАМАГӢ: 

● Кӯдак Писари кӣ буд?     П __ __ __ __ __   Х __ __ __

Фаришта ба Юсуф гуфт, ки ба Кӯдак номи махсус монад - Исо.
Маънои ин ном “Наҷотдиҳанда” мебошад.

● Суханони ояти тиллоиро ранг кун. Фаришта ба Юсуф гуфт:

“Ту Ӯро Исо хоҳӣ номид, зеро ки

Ӯ халқи Худро аз
гуноҳҳошон наҷот медиҳад”

Mатто 1:21

Баъд аз 33 сол Исо дар салиб мурд. Ба
шарофати марги Ӯ мо метавонем
бахшидашавии гуноҳҳоямон ва наҷот
пайдо кунем.

Юсуф мувофиқи суханони Фаришта
рафтор кард, ва Марямро ба занӣ гирифт.
Шояд дигар одамон шубҳа мекарданд, ки
ин Кӯдак Писари Худо аст, аммо Юсуф ба
Худо бовар мекард.

● Юсуф баъд аз вохӯрӣ бо Фаришта
чӣ кор кард?

Ӯ Марямро ба  з __ __ __  гирифт.

Он вақт бо Юсуф ва Марям воқеаҳои
ногаҳонӣ ва ғайриодӣ рӯй доданд: Марям
ҳомиладор буд, ва ба Юсуф Фаришта
зоҳир шуд! Дар ҳамаи ин вазъиятҳо Юсуф
ва Марям ба Худо бовар мекарданд, ба Ӯ
умед мебастанд ва итоат менамуданд.
Оё ту тайёр ҳастӣ, ки ба Худо итоат кунӣ?
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б12

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Ҳиродус ва ситорашиносон 
Ояти тиллоӣ:

Матто 2:2

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Матто 2: 1-8-ро
хон

Вақте кӯдаке таваллуд меёбад, бисёр одамон хеле
хурсанд мешаванд. Аммо таваллуд шудани Исо на барои
ҳама хабари хуш буд! Вақте ки назди подшоҳ Ҳиродус
аз тарафи шарқ ситорашиносон омада, аз ӯ дар бораи
Подшоҳи таваллудшуда пурсиданд, ӯ ба ташвиш афтод.

Дар осмон ситораи нав пайдо шуд. Ситорашиносон
медонистанд, ки ин дар бораи таваллуд шудани
Подшоҳи махсус хабар медиҳад. Бинобар ин онҳо ба
Ерусалим равона шуданд, то ки Кӯдакро ёфта, ба Ӯ
саҷда кунанд.

● Ситорашиносон аз куҷо омаданд?   Аз ш __ __ __ .

Онҳо ба куҷо равона шуданд?   Ба  Е __ __ __ __ __ __ __ .

Онҳо мехостанд Кӯдакро ёфта, чӣ кор кунанд?
(ҷавоби нодурустро хат зан)

Ӯро кушанд               Ба Ӯ саҷда кунанд

Ситорашиносон фикр мекарданд, ки Кӯдак
дар қасри подшоҳӣ таваллуд мешавад.
Бинобар ин онҳо назди подшоҳ Ҳиродус
омада, пурсиданд:

Аммо Ҳиродус дар бораи Кӯдак ҳеҷ чиз
намедонист. Ӯ ба ташвиш афтод, чунки
Кӯдакро “Подшоҳи Яҳудиён” гуфтанд.
Ҳиродус подшоҳ буд, ва намехост, ки ягон
кас ҷои ӯро ишғол кунад!

Ҳиродус маслиҳатгарони худро ҷамъ карда, аз онҳо пурсид, ки Кӯдак дар куҷо бояд
таваллуд ёбад?

Куҷост он Подшоҳи Яҳудиён,
ки таваллуд ёфт?

/6
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ҲАМАГӢ: 

Онҳо он чиро, ки бисёр сол пеш пайғамбарон навишта буданд, бо диққат омӯхта,
ҷавобро ёфтанд.

● Ҳарфҳои нуқтадорро ранг кун, ва номи он шаҳрро, ки дар он бояд Кӯдак
таваллуд меёфт, фаҳм.

Ҳиродус ситорашиносонро назди худ даъват карда, ба онҳо гуфт: “Биравед ва
Кӯдакро ёбед. Ва ҳамин ки Ӯро ёфтед, ба ман хабар диҳед, то ки ман ҳам рафта,
ба Ӯ саҷда карда тавонам”.

Аммо Ҳиродус ба Исо саҷда карданӣ набуд, балки мехост Ӯро ёфта, кушад!

● Ҳиродус мехост, ки Исоро ёфта, чӣ кор кунад?
(ҷавоби нодурустро хат зан)

Ӯро кӯшад                 Ба Ӯ саҷда кунад

Ва ситорашиносон барои ёфтани Исо ба Байт-Лаҳм равона шуданд.

● Ситорашиносон барои ёфтани Исо ба кадом ду шаҳр рафта буданд? Дар
харита хат кашида, номи ин ду шаҳрро бо ҳам пайваст кун. Баъд
суханонеро, ки ситорашиносон гуфтанд, ранг кун.

Мо омадем, ки
Подшоҳро
парастиш

кунем.
Матто 2:2
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Оё ту ягон бор дар ҷои бегона роҳгум задаӣ? Ааломатҳои роҳ ба
мусофирон барои роҳгум назадан ёрӣ мерасонанд. 

Худо намехост, ки ситорашиносон роҳгум зананд. Аз ҳамин
сабаб Ӯ чунин кард, ки барои онҳо ситорае пайдо шуд, то ки
онҳоро ба назди Кӯдак роҳнамоӣ кунад. Вақте ки ситорашино-
сон аз назди Ҳиродус баромаданд, онҳо ин ситораро боз диданд.

Онҳо хеле хурсанд шуданд! Акнун онҳо бо ҳамон Кас
вомехӯранд, ки ба хотири дидани Ӯ чунин роҳи дурро тай
намуданд!

● Вақте ки ситорашиносон боз ситораро диданд, онҳо худашонро
чӣ хел ҳис карданд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Онҳо:     зиқ шуданд         монда шуда буданд         хурсанд шуданд

Дере нагузашта ситорашиносон ба Байт-Лаҳм омаданд ва хонаеро, ки
дар он ҷо Исо, Юсуф ва Марям буданд, ёфтанд. 

● Калимаҳоро ранг кун ва дар дохили чоркунҷа расми ситораро каш.

Вақте ки ситорашиносон Исоро диданд, онҳо 

бба Ӯ саҷда
карданд.

Сафари ситорашиносон дуру дароз буд. Вақте ки онҳо
Исоро дар Байт-Лаҳм ёфтанд, шояд Ӯ аллакай
якунимсола шуда буд. Онҳо таслим намешуданд! Онҳо
медонистанд, ки ин Кӯдаки махсус аст ва барои дидани
Ӯ чунин роҳи дуру дарозро тай кардан меарзад!

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б12

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Ситорашиносон ва Исо
Ояти тиллоӣ:

Матто 2:11

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Матто
2:9-12-ро хон

/1

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2

/1



Ситорашиносон ба Исо тӯҳфаҳо оварданд - тилло, лодан ва мур. Ин тӯҳфаҳои хеле
қиматбаҳо буданд. Чунин тӯҳфаҳоро подшоҳон сазовор буданд. Ситорашиносон
медонистанд, ки Исо Кӯдаки одӣ нест, бинобар ин сазовори тӯҳфаҳои беҳтарин
мебошад.

● Дар зери расм номи тӯҳфаҳоеро, ки ситорашиносон ба Исо ҳадя карданд,
навис. Баъд расмро ранг кун.

Онҳо як муддат дар он ҷо монданд ва баъд ба ватанашон баргаштанд. Ситорашино-
сон хоҳиши Ҳиродусро дар хотир доштанд. Ӯ аз онҳо хоҳиш карда буд, ки агар
Кӯдакро ёбанд, назди вай ба Ерусалим баргашта, ба ӯ гӯянд. Аммо Худо медонист,
ки Ҳиродус мехоҳад Исоро кушад. Ӯ ба ситорашиносон дар хобашон гуфт, ки рост
ба хона баргарданд ва ба Ҳиродус дар куҷо будани Исоро нагӯянд.

Акнун онҳо бо шодӣ ба хона бармегаштанд. Онҳо хурсандӣ мекарданд, ки Подшоҳ
ва Наҷотдиҳандаро, ки Худо ба ҷаҳон дод, диданд!

● Кроссвордро пур кун.

1. Ситорашиносон назди Исо омаданд,
то ки ба Ӯ __________  кунанд.

2. Номи яке аз тӯҳфаҳое ки онҳо оварданд.

3. Ситорашиносонро чӣ роҳнамоӣ мекард?

4. Номи яке аз тӯҳфаҳое ки онҳо оварданд.

5. Номи яке аз тӯҳфаҳое ки онҳо оварданд.

6. Ҳиродус мехост Исоро __________ .

М __ __Л __ __ __ __Т __ __ л __

ҲАМАГӢ: 

/6

/12
1

2

4

3

5

6



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқадас Б12

ҲИКОЯИ 4-УМ: Гурехтан ба Миср
Ояти тиллоӣ:

1 Юҳанно 4:14

Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Матто 
2:13-23-ро хон

Оё ту ягон хабарро муддати дароз интизор шудаӣ? Ба
Ҳиродус лозим омад, ки баргаштани ситорашино-
сонро  муддати дароз интизор бошад. Аммо онҳо
барнагаштанд! Онҳо ба Худо итоат карда, рост ба
хонаашон рафтанд.

Ҳиродус хеле хашмгин шуд. Ӯ метарсид, ки рӯзе ин
Кӯдак ба ҷои ӯ подшоҳ мешавад.  Бинобар ин
Ҳиродус қарор дод, ки дар Байт-Лаҳм ҳама писарони
аз дусола ва хурдтар кушта шаванд! Чӣ хел фармони
даҳшатнок! 

Худо боз ба Юсуф дар хобаш гап зада, ба ӯ фармуд, ки
оилаашро гирифта ба Миср гурезад. Дар он ҷо онҳо дар
бехатарӣ мешаванд. Онҳо ба Миср рафтанд ва дар он ҷо
то он вақт монданд, ки Худо баргаштанашонро фармуд.

● Ҷавобҳои нодурусти саволҳоро хат зан.

Кӣ ба Худо итоат карда, рост ба хона рафт? Ҳиродус  /  Юсуф  /  Ситорашиносон
Кӣ қарор кард, ки кӯдакон кушта шаванд? Ҳиродус  /  Юсуф  /  Ситорашиносон
Кӣ аз рӯи фармони Худо бо оилааш Ҳиродус  /  Юсуф  /  Ситорашиносон
ба Миср гурехт?

Баъд аз якчанд вақт Ҳиродус мурд.
Худо ба воситаи Фаришта ба Юсуф
гуфт, ки ба хонааш баргардад.
Юсуф, Марям ва Исо аз Миср
баромада, ба Носира баргаштанд.

● Ба расм нигариста гӯй, ки
Юсуф бо оилааш ба куҷо
рафта истодаанд?

Ба  Н __ __ __ __ __ .

Исо дар ҳамин шаҳр ба воя расид
(калон шуд). Ӯ кӯдаки хуб буд. Ӯро
Худо ва одамон дӯст медоштанд.
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Худо садҳо сол пеш ба воситаи пайғамбарони Китоби Муқаддас дар бораи ба ин
ҷаҳон омадани Худованд Исо пешгӯӣ карда буд. Ӯ дар Байт-Лаҳм таваллуд
шудани Писарашро пешакӣ ба нақша гирифта буд. Худо медонист, ки Ҳиродус
кӯшиш мекунад Писари Ӯро кушад. Худо пешакӣ медонист, ки Юсуф ва Марям
бо Кӯдак аз Ҳиродус дар Миср пинҳон мешаванд.

● Суханони Худоро, ки аз Матто 2:15 оварда шудаанд, ранг кун. 
Пайғамбарони Китоби Муқаддас навишта буданд:

““Аз Миср Писари Худро
хондам”.

Ҳамаи ин вақт Худо Писари Худро муҳофизат мекард. Юсуф ва Марям бо
итоаткории худ ба Худо писанд меомаданд - онҳо ҳамаи он чиро, ки Худо
ба онҳо мегуфт, иҷро мекарданд.

● Ҷавоби саволҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш. 
(Онҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд)

1. Номи шавҳари Марям чӣ буд?

2. Исоро ба хотири бехатарӣ ба кадом
кишвар бурданд?

3. Номи зани Юсуф чӣ буд?

4. Кӣ барои оилаи Юсуф ғамхорӣ мекард?

5. Номи китобе ки дар он пешгӯиҳои
пайғамбарон дар бораи таваллуд шудани
Исо навишта шудаанд, чӣ аст? (ду калима)

Иди мавлуди Исои Масеҳ муборак бод!

“Падар Писарро фиристод, то ки Наҷотдиҳандаи ҷаҳон гардад”.

1 Юҳанно 4:14
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:



Агар ба шаҳр ё деҳаи шумо бояд ягон одами машҳур ояд, лекин ту рӯз ва
соати омадани ӯро намедонӣ, пас, шояд ту кӯшиш мекунӣ, ки вақти
омадани ӯро аниқ намоӣ.

Исроилиён медонистанд, ки ба ҷаҳон бояд Шахси бузург ва аҳамиятнок,
яъне Масеҳ ояд. Аммо онҳо вақти омадани Ӯро намедонистанд.
Пайғамбарони Худо, ки садҳо сол пеш зиндагӣ мекарданд, дар бораи Ӯ
навишта буданд. Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс ту баъзе аз
пешгӯиҳоро хондӣ, ки исроилиён дар китобҳои Аҳди Қадим мехонданд.
(Китоби Муқаддас аз ду қисм иборат аст: Аҳди Қадим ва Аҳди Ҷадид,
яъне Инҷил).

● Ҳарфҳои партофташударо (а, е, и, ё, ӯ, о, у) навис ва яке аз
ваъдаҳоеро, ки Худо дар бораи Масеҳ дода буд, мефаҳмӣ.

З _ р _ к _  К _ д _ к _    б _ р _  _    м _    т _ в _ лл _ д _ фт, 

П _ с _ р _    б _    м _    д _ д _    ш _ д.

● Китоби Муқаддас ва харитаро
истифода бурда, дар куҷо тавал-
луд шудани Масеҳ, ва номи дарёи
асосии он маҳалро навис. 

Номи шаҳр (Мико 5:2):

Номи дарё (ба харита нигоҳ кун):

ДАРСИ 1-УМ: Таваллуди Наҷотдиҳанда 
Ваъдаҳои Худо Ояти тиллоӣ:

Ишаъё 9:6
Ишаъё 9:1-7
Мико 5:2-ро

хон

/2

/2
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

Б12



ҲАМАГӢ: 

● Масеҳ ном ва унвонҳои бисёр дорад. Ном ва унвонҳои дар Китоби Муқаддас
номбаршудаи Ӯро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.

Аҷиб 
Мушовир 
Худои Ҷаббор 
Падари ҷовид
Мири осоиштагӣ

Ҳарфҳои боқимондаро (аз чап ба рост) аз рӯи
тартиб навис, ва боз як номи Масеҳ пайдо
мешавад. 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___ ___ 

● Масеҳ чӣ қадар вақт подшоҳӣ мекунад? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

30 рӯз             30 сол             то абад

● Ӯ дар тахти кӣ осоиштагӣ ва салтанаташро афзун мекунад.
Ҷавоби дурустро бо аломати V қайд кун.

Илёс - Довуд - Мусо -
● Мико 5: 2-ро хон ва номи шаҳри хурдакаки вилояти Яҳудоро, ки

дар он Ҳоким таваллуд шуд, навис.

● Ишаъё 9:2-ро хон ва калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис.
Баъд ин калимаҳоро дар кроссворд навис.

1. Одамон дар кишвари сояи марг  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ . 

2. Бар онҳо нуре  __ __ __ __ __ __ __ __ .

3. Қавм (халқ) дар  __ __ __ __ __ __  мегаштанд.  

Худованд Исо ҳангоми ҳаёти заминии Худ гуфта
буд, ки Ӯ нури ҷаҳон аст.  (Юҳанно 8:12-ро хон)

Мо медонем, ки Худованд Исо ҳамон Масеҳ ва Наҷотдиҳандаи ваъдашуда
аст. Мо таваллуди Исоро дар Иди Милод ҷашн мегирем.  Исроилиён ҳам
Масеҳро интизор буданд, аммо нафаҳмиданд ва бовар накарданд, ки Исо
ҳамон Масеҳи ваъдашуда аст. Дар замони мо ҳам аксар одамон
намефаҳманд, ки асоси иди Милод МАСЕҲИ ТАВАЛЛУДШУДА аст, ва мо
бояд дар дилҳои худ ва дар ҳаёти худ ҷои аввалро ба Ӯ диҳем.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б12

ДАРСИ 2-ЮМ: Тавваллуди Наҷотдиҳанда 
Хабар барои Марям! Ояти тиллоӣ:

Луқо 1:32
Луқо 1:26-38-ро

хон 

Агар ту бо фаришта вомехӯрдӣ, ин барои ту воқеаи фаромӯшнашаванда мебуд! Худо
як духтари исроилиро интихоб намуд, то ки ба воситаи вай Писари Ӯ ба ин ҷаҳон ҳам-
чун одам биёяд. Ӯ назди духтар фариштаро фиристода, ин хабари хушро ба вай расонд.

● Оятҳои 26 ва 27-ро хон ва зери ҷавоби дуруст хат каш. 

Номи фаришта чӣ буд? Микоил / Ҷаброил / Довуд
Номи духтар чӣ буд? Марям / Элисобаъ / Ҳано
Ӯ дар куҷо зиндагӣ мекард? Ерусалим / Носира / Байт-Лаҳм
Номи шавҳаршавандаи ӯ чӣ буд? Ҳорун / Закарё / Юсуф

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ҳангоме фаришта бо Марям гап зад,
Марям худашро чӣ тавр ҳис намуд? (Ба ояти 29 нигар)

● Фаришта бо Марям сӯҳбат кард. Дар катакчаҳои зери суханон номи он
касро навис, ки ин суханонро гуфт - Марям ё фаришта Ҷаброил.

Ту Писар
таваллуд мекунӣ. 

Ман канизи
Худованд ҳастам.

Худованд бо туст.

Ин чӣ гуна
мешавад? 

Натарс! 

Бигзор бо ман аз
рӯи сухани ту

бишавад!

Ӯро Исо хоҳӣ
номид.
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ҲАМАГӢ:

Фаришта Ҷаброил ба Марям гуфт, ки ба Кӯдак чӣ ном монад. 

● Рамзҳоро кушода, дар поён навис, ки Фаришта чӣ гуфт.

χ  ε  η  ι  ϕ  λ  μ  ν  σ  υ  δ
д   и   м   н   р   с   ӯ   ӣ   о  х   ҳ

μ ϕ σ ε λ σ   υ σ δ ν   ι σ η ε χ
__ __ __      __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ __

Кӯдаке ки Марям таваллуд мекунад, Одами махсус мешавад!

● Ояти тиллоиро навис.

● Оятҳои 32 ва 33-ро хонда, дар ҷумлаҳои поён ҳарфҳои калимаҳои 
қайдшударо ҷо ба ҷо гузор.

Замоне мерасад, ки Кӯдак мисли Довуд  ОПДОШҲ __ __ __ __ __ __  мешавад.

Ӯ то абад  ШОДҲОӢП __ __ __ __ __ __ __  мекунад.

Марям Писари Худоро таваллуд мекунад.
Дар муаммо суханонеро, ки Фаришта гуфт, хон.

● Аз ҳарфи “З” сар карда, ҳарфҳоро чунон пайваст
намо, ки матни ояти 37 ҳосил шавад. 

Ҳар ҳарфро танҳо як маротиба истифода бар. Ҳарфи
охири ҳар калима бояд назди ҳарфи аввали калимаи
дигар ояд.

● Он чиро, ки дар муаммо ҳосил шуд, дар поён навис.

Халқи Худо Масеҳи ваъдашударо интизор буд. Акнун Марям медонист,
ки ӯ модари Масеҳ мешавад. Ӯ ба Худо бовар кард ва хости Ӯро барои
ҳаёти худ бо хурсандӣ қабул намуд. Таваллуд шудани Масеҳ дар таърихи
инсоният яке аз мӯъҷизаҳои бузургтарин мешавад! 

Худо хости Худро дар саҳифаҳои Китоби Муқаддас нависонда, онро
барои ҳама одамон маълум кард. Ҳар касе ки мехоҳад ба Худо писанд
ояд, бояд мисли Марям ба Ӯ итоаткор бошад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Киоби Муқаддас Б12

ДАРСИ 3-ЮМ: Тавваллуди Наҷотдиҳанда 
Исо таваллуд шуд! Ояти тиллоӣ:

2 Қӯринтиён 8:9
Луқо 2:1-7-ро

хон

Худо гуфта буд, ки Масеҳ дар Байт-Лаҳм таваллуд мешавад, лекин Марям ва Юсуф дар
Носира зиндагӣ мекарданд, ки 100 километр дур аз Байт-Лаҳм воқеъ буд. Вақте ки қайсари
румӣ Авғустус фармон баровард, ки дар салтанаташ саршуморӣ карда шавад, ӯ гумон
намекард, ки нақшаи Худоро иҷро карда истодааст!  Юсуф ва Марям барои худро
нависондан ба Байт-Лаҳм рафтанд. Ҳамин тавр Кӯдак маҳз дар ҳамон шаҳр таваллуд шуд,
ки Худо 700 сол пеш ба воситаи пайғамбарон гуфта буд.

● Рӯ ба рӯи ҷумлаҳо дар гирди ҳамон ҳарф хат каш, ки ба ҷавоби ҲА ё НЕ 
мувофиқат мекунад.

ҲА НЕ

Ҳар кас барои нависондани худ бояд ба шаҳри худ мерафт. С Р

Юсуф ва Марям дар Байт-Лаҳм зиндагӣ мекарданд. М     О

Юсуф аз Байт-Лаҳм ба Носира рафт. К И

Юсуф аз авлоди Довуд буд. А Д

Марям ҳамроҳи Юсуф рафт. С Л

Кӯдак дар Носира таваллуд шуд. У Е

Марям Кӯдакро дар охур (ҷои хӯроки чорво) хобонид. Ҳ Н

Ҳарфҳои дар гирдашон хаткашидаро навис.    И __ __ __   М __ __ __ __ 

● Дар кадом оят гуфта шудааст, ки Юсуф ба Байт-Лаҳм равона шуд?

Дар кадом оят гуфта шудааст, ки Марям ҳамроҳи ӯ буд?

Дар кадом оят гуфта шудааст, ки Байт-Лаҳм шаҳри
Довуд аст, яъне дар он ҷо Довуд таваллуд шуда буд?

Дар кадом оят гуфта шудааст, ки Кӯдакро дар охур хобониданд?  

● Кроссвордро пур кун.

1. Қайсаре ки саршуморӣ карданро фармуд,
чӣ ном дошт? 

2. Шаҳри Носира дар кадом вилоят воқеъ буд?

3. Кириниюс дар кадом мамлакат 
ҳукмронӣ мекард? 

4. Вақте ки Юсуф ва Марям ба Байт-Лаҳм омаданд,
барои онҳо дар мусофирхона чӣ ёфт нашуд? 

5. Наҷотдиҳандаи таваллудшударо дар куҷо хобониданд? 

6. Шаҳри Байт-Лаҳм дар кадом вилоят воқеъ буд?
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ҲАМАГӢ: 

● Ояти тиллоиро навис.

Исо ҳамчун кӯдак таваллуд шуд. Ӯ Писари Худо мебошад, ки аз Осмон ба замин омад, то
ки мисли мо одам шавад. Ӯ то ба он дараҷа камбағал буд, ки модараш Ӯро дар охур - ҷои
хӯроки чорво хобонид!

● Рамзи рақамҳоро кушода, ҳарфҳоро навис ва мефаҳмӣ, ки Худо чӣ кард.

a=1,  б=2,  в=3,  г=4,  ғ=5,  д=6,  е=7,  ё=8,  ж=9,  з=10,  и=11,  ӣ=12,  й=13,  к=14,

қ=15,  л=16,  м=17,  н=18,  о=19,  п=20,  р=21, с=22,  т=23,  у=24,  ӯ=25,  ф=26,

х=27,  ҳ=28,  ч=29, ҷ=30,  ш=31,  ъ=32,  э=33,  ю=34,  я=35.

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    14/11    25    1/10     10/1/18     23/1/3/1/16/16/24/6      8/26/23

__ __ __ __ __ __ __ __ ,    __ __     __    __ __     __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ .

(Нома ба Ғалотиён 4:4)

Вақте ки Худованд Исо ба замин омад, барои Ӯ ҷой ёфт нашуд.

Ӯ омад ба ин дунё, чун мо зода шуд,
Ва ба охури чорво Ӯ гузошта шуд.
Ту дари дили худро васеътар боз кун,
Исои Наҷоткорро ба дилат ҷой кун!

Ӯ дар салиб баҳри мо азобҳо кашид,
Бо зинда шудани Худ ғалаба бахшид.
Ту дари дили худро васеътар боз кун,
Исои Наҷоткорро ба дилат ҷой кун!

Оё дар дили ту ва дар ҳаёти ту барои Худованд Исо ҷой ҳаст?
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ФАМИИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б12

ДАРСИ 4-УМ: Тавваллуди Наҷотдиҳанда 
Фаришта хабари хуш мерасонад Ояти тиллоӣ:

Луқо 2:11
Луқо 2:8-20-ро

хон

Дар он шабе ки Худованд Исо таваллуд шуд, дар чарогоҳҳои Байт-Лаҳм чӯпонон рамаҳои
худро посбонӣ мекарданд. Худо маҳз онҳоро интихоб намуд, ки аз таваллуд шудани
Наҷотдиҳанда хурсанд шаванд. Онҳо аввалин одамоне буданд, ки хабари хушро дар бораи
таваллуд шудани Наҷотдиҳандаи тамоми ҷаҳон аз фариштагон шуниданд!

● Ҷавоби нодурусти саволҳоро хат зан. Вақте ки фаришта ба чӯпонон зоҳир шуд, 
онҳо чӣ кор мекарданд?

Хӯрок  мехӯрданд         Хоб буданд         Рамаҳояшонро посбонӣ мекарданд

Ин воқеа кай рӯй дод?  Шабона         Саҳарии барвақт         Нисфирӯзӣ

Дар хотир дорӣ, ки чӣ тавр Марям фаришта Ҷаброилро дида, ба ҳаяҷон омад? 

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки вақте фаришта бо чӯпонон гап зад, онҳо
худашонро чӣ хел ҳис карданд?

● Дар расми абр хабари фаришта ба чӯпонон оварда шудааст.
Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, дар поён навис.

● Фаришта кадом се ном ё унвони Кӯдакро номбар кард? (ояти 11)

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки мувофиқи суханони фаришта,
чӣ тавр чӯпонон мефаҳманд, ки айнан ҳамон Кӯдакро ёфтанд?

аМн уххабшаир убурзге аб ушом емасроанм
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● Он чиро, ки лашкари осмон ба чӯпонон гуфтанд, дар поён навис  (ояти 14).

● Дар назди ҳар ҷумла рақами ҳамон расмро навис, ки бо ин ҷумла
алоқаманд аст.

- гуфтанд, ки “Биёед, ба Байт-Лаҳм биравем”.

- мутааҷҷиб шуданд (ба ҳайрат афтоданд).

- Кӯдакро дар охур диданд.

- баргашта, Худоро ҳамду сано мехонданд
ва ситоиш мекарданд.

- ҳамаи ин суханонро дар дили худ ҷо дода,
нигоҳ медошт.

- дар бораи Кӯдак ба дигарон нақл карданд.

● Ояти тиллоиро навис.

Вақте ки Марям, Юсуф ва чӯпонон Писари ваъдашудаи Худоро диданд,
бениҳоят хурсанд шуданд. Иди мавлуди Исо - вақти тӯҳфаҳо, хурсандӣ ва
шукргузорӣ мебошад. Аммо тӯҳфаи беҳтаринро ба мо Худо додааст, ки Писари
Ӯ мебошад. Худоро барои ба заимин омаданаш ташаккур гӯй ва бо боварӣ Исои
Масеҳро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кун. Он гоҳ ту хурсандии ҳақиқии
иди мавлуди Масеҳро мефаҳмӣ!

ИДИ МАВЛУДИ ИСОИ МАСЕҲ МУБОРАК БОД!

“Худоро шукр бод барои бахшоиши молокаломи (беандозаи) Ӯ!”

2 Қӯринтиён 9:15

/2

/1

1 Чӯпонон

2 Марям

3 Одамон

Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 3

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:
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ДАРСИ 1-УМ: Тавваллуди Наҷотдиҳанда 
Писари Худо таваллуд шуд!

Ояти тиллоӣ:

2 Қӯринтиён 8:9
Луқо 1:26-38

ва 2:1-7-ро хон

Хониши иловагӣ: Ишаъё 7:14 ва 9:6 •  Юҳанно 1:6-14  •  2 Қӯринтиён 8:9

Таваллуд шудани Исо, Писари Худо, дар таърихи ҷаҳон воқеаи асосӣ мебошад.
Умеди ҳар яки мо - ба Осмон (биҳишт) дохил шудан - ба ҳамин воқеа вобаста аст.
Бинобар ин хабари Фаришта Ҷаброил хеле муҳим буд.

● Ҷавобҳои саволҳои зерин дар Луқо 1: 26-38 навишта шудаанд.

Марям гуфт, ки ӯ ... Худованд мебошад. к __ __ __ __ __

Фаришта ба Марям гуфт: “ ... бар ту хоҳад омад”. Р __ __ __ __ __ __ __ __

Номи хеши Марям чӣ буд? Э __ __ __ __ __ __ __

Марям Фаришта Ҷаброилро дида, ... шуд. м __ __ __ __ __ __ __

Фаришта гуфт: “Салом бар ту, эй пурфайз!
Худованд бо ... ”. т __ __ __

Бар Марям ... Ҳаққи Таоло соя меафканд.     қ __ __ __ __ __ __

Назди Худо ҳеҷ калом (сухан) бе оқибат ... . н __ __ __ __ __ __ __ __  

Фаришта ба Марям гуфт, ки “Ту дар миёни ...
муборак ҳастӣ”. з __ __ __ __ 

Марям назди Худо ... ёфт. ф __ __ __

Ин ваъда иҷро шуд. Хабаре ки Фаришта ба Марям расонд, ҳамон тавр иҷро шуд,
ки пайғамбарон дар замонҳои қадим пешгӯӣ карда буданд. Ин барои Марям ва
Юсуф осон набуд. Шояд хешовандон ва дӯстони онҳо фаҳмида наметавонистанд
ва бовар намекарданд, ки Кӯдакеро ки бояд таваллуд шавад, Рӯҳулқудс (Рӯҳи
Худо) додааст, ва ин бе дахолати инсон аст.

● Ин чиз дар Луқо 1:35 фаҳмонда шудааст.
Он чиро, ки Фаришта гуфт, навис.

/8
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

Қайсари (подшоҳи) Рум фармон баровард, ки дар
салтанати ӯ саршуморӣ карда шавад. Аз ҳамин
сабаб ба Юсуф ва Марям лозим омад, ки барои
нависондани худ ба зодгоҳи Юсуф раванд, ки дар
дигар шаҳр, дар ҷануб воқеъ буд. Ин воқеа пеш аз
он ки Марям Кӯдакро таваллуд кунад, рӯй дод.

● Дар харита номи маҳалҳоеро навис, ки дар
матни дуюми Китоби Муқаддас барои ин
дарс зикр шудаанд.

● Сафарномаи Юсуф ва Марямро пур кун.

● Ояти тиллоиро ёфта, дар поён навис.

● Бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки чӣ тавр он чи дар ояти тиллоӣ
навишта шудааст, ҳангоми таваллуд шудани Исо иҷро шуд. 

/1
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Сабаби сафар.
Аз рӯи фармони ______________________________________

Ҳама бояд __________________________________________

Барои чӣ ба Байт-Лаҳм?

Чунки Юсуф аз ________________________________________

Ҷои истиқомати онҳо дар Байт-Лаҳм ______________________

Шумораи ҷойҳо барои шабгузаронӣ ______________________

Кӯдакро дар ________________ хобониданд.

Марям Кӯдакро ______________________________________

Ерусалим

Б -Л

Я__________

Ҷ__________

Н__________

Баҳри Ҷалил



ФАМИИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаас Б12

ДАРСИ 2-ЮМ: Тавваллуди Наҷотдиҳанда 
Хабар дар бораи Наҷотдиҳанда

Ояти тиллоӣ:

Луқо 2:11 
Луқо 2:8-20-ро

хон

Хониши иловагӣ: • Юҳанно 14:27  •  Румиён 5:1  •  Эфсӯсиён 2:17
Вақте ки одамон фарзанддор мешаванд, онҳо бисёр вақт дар бораи таваллуд шудани
фарзандашон ба хешовандон ва дӯстон ба воситаи телефон хабар медиҳанд. Аммо вақте ки
Худованд Исо таваллуд шуд, дар бораи таваллуди Ӯ тамоман дигар хел хабар дода шуд!

● Дар ҷумлаҳои поён калимаҳои қайдшудаи нодурустро хат зан.

Худо дар бораи таваллуд шудани Писари Худ ба ҷаҳон хабар додан хост, ва барои ин Ӯ
подшоҳон / Фариштагон / одамони диндорро фиристод. Онҳо дар ин бора ба 

чӯпонон / шоҳзодагон / боҷгирон хабар расонданд, ки шутурҳо / харҳо  / гӯсфандонро
посбонӣ мекарданд. Ин одамон Фариштаро дида, тарсиданд / гурехтанд / зиқ шуданд, чунки

ин барояшон як чизи ғайриодӣ буд! Лекин хабари шунидаашон бисёр хурсандибахш буд.

● Ин чӣ гуна муждаи (хушхабари) бузург буд барои тамоми одамон?

Кӯдаке ки таваллуд ёфт, ном ва унвонҳои бисёр дошт.

● Матнҳои зерини Китоби Муқаддасро хон ва дар бораи се унвони Ӯ, ки
Фаришта ҳангоми хабар расонданаш номбар кард, бисёртар мефаҳмӣ.

НАҶОТДИҲАНДА Аз Матто 1:21 он чиро навишта гир, ки ба Исо мувофиқ
будани унвони Наҷотдиҳандаро тасдиқ мекунад. 

МАСЕҲ (“Масҳшуда, яъне аз тарафи Худо таъйиншуда).
Кӣ Масеҳро ба замин фиристод? Юҳанно 17:3

ХУДОВАНД (“Парвардигор”) -  Филиппиён 2:9-11-ро хон.
Кӣ Худованд будани Исоро эътироф кардааст?

Ин унвонҳои Исо барои беҳтар фаҳмидани он ёрӣ медиҳанд, ки Кӯдаки дар он рӯз
таваллудшуда аз ҳамаи мо фарқ мекард. Исо ба замин фиристода шуд, то ки
Наҷотдиҳандаи ту ҳам шавад. Аммо барои онҳое ки Исои Масеҳро ҳамчун Худованд ва
Наҷотдиҳандаи худ қабул намекунанд, Ӯ дар рӯзи доварӣ Худованд-Довар мешавад.
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ҲАМАГӢ: 

● Ҷавоби саволҳоро навис ва онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.
Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Киҳо барои дидани Кӯдак омаданд?

__ __ __ __ __ __ __

2. Онҳо диданд, ки Кӯдак дар куҷо

хобида буд?   __ __ __ __  

3. Кӣ суханони чӯпононро дар дили худ

нигоҳ медошт? __ __ __ __ __ 

4. Фариштагон мегуфтанд:  
"Худоро __ __ __ __ __  дар арши аъло”.

5. Фариштагон ба куҷо рафтанд? __ __ __ __ __ 

6. Аз рӯи суханони чӯпонон, кӣ ба онҳо дар бораи та-

валлуд шудани Кӯдак хабар дод? (о.15)  __ __ __ __

● Ҳарфҳои боқимондаро дар поён навис ва мефаҳмӣ, ки чӯпонон чӣ гуфтанд.

Дар он замон чӯпонон одамони боэътибор набуданд. Аммо
Худо қарор кард, ки дар бораи таваллуд шудани Худованд
Исо маҳз ба ҳамин одамони одӣ эълон менамояд!

Онҳо аз Худо имтиёз пайдо карданд, ки аввалин шуда дар
бораи таваллуди Исо, Наҷотдиҳандаи ҷаҳон, шунаванд, ва
баъд дар ин бора ба дигарон нақл кунанд.

● 1 Қӯринтиён 1:26-29-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД
навис, ки Худо ба чӣ гуна одамон Худро зоҳир менамояд?

● Луқо 2:18-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки суханони чӯпонон
ба дигарон чӣ тавр таъсир кард?

Таваллуди Исо дар таърихи инсоният хабари бузургтарин мебошад. Ту ҳам мисли
чӯпонон имтиёз дорӣ, ки дар бораи таваллуди Ӯ ба дигарон нақл намоӣ. 

Ҳар касе ки ба Масеҳ будани Исо бовар мекунад, ва Ӯро ҳамчун Худованди худ
эътироф менамояд, хоҳиши зиёди дар бораи Ӯ нақл карданро дорад!
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯиши Китоби Муқаддас Б12

ДАРСИ 3-ЮМ: Тавваллуди Наҷотдиҳанда
Парастиш кардани Подшоҳ

Ояти тиллоӣ:

Матто 2:11
Матто 2:1-12-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Ишаъё 60:1-3 •  Забур 71:10-11  •  Ваҳй 5:11-12

Вақте ки дар оила фарзанд таваллуд мешавад, хешовандон ҳар гуна саволҳо медиҳанд!

Вақте ки Ҳиродус аз мунаҷҷимон (ситорашиносон) дар бораи Подшоҳи нав таваллудшуда
фаҳмид, дар сари ӯ ҳам саволҳо пайдо шуданд.

● Ба саволҳое ки метавонистанд дар фикри Ҳиродус пайдо шаванд, ҷавоб деҳ.

Ин одамон кӣ мебошанд?

Онҳо аз куҷо омаданд?

Барои чӣ онҳо чунин роҳи дурро тай намуда,
ба ин ҷо омаданд?

Агар онҳо Подшоҳи навро ёбанд, чӣ мекунанд?                       

Онҳо ба куҷо рафта Подшоҳи навро ёфтаниянд?

Ин мусофирон ситорашиносон буданд ва ситораҳоро меомӯхтанд. Онҳо дар бораи
таваллуд шудани Подшоҳи Бузург аз таҳқиқотҳои худ фаҳмиданд. Онҳо фикр мекарданд,
ки ин Подшоҳ дар қасри шоҳона таваллуд мешавад. Аммо онҳо хато мекарданд!

● Дар поён навис, ки вақте Ҳиродус ва одамони Ерусалим ин хабарро
фаҳмиданд, онҳоро чӣ гуна ҳиссиёт фаро гирифт.

Вақте ки подшоҳ Ҳиродус аз таваллуд шудани Худованд Исо хабар ёфт, ӯ, бар хилофи
чӯпонон, аз ин розӣ набуд. Эҳтимол ӯ фикр мекард, ки ин Подшоҳи нав тахти ӯро мегирад.
Бинобар ин ӯ фикр мекард, ки чӣ тавр аз ин Кӯдак халос шавад!

Ту метавонӣ дар Матто 2:13-18 хонӣ, ки подшоҳ Ҳиродус бо нияти куштани Худованд Исо
чӣ кор кард.

Ҳоло одамон ба ду гурӯҳ тақсим шудаанд: онҳое ки мисли ситорашиносон Исоро чун
Подшоҳ парастиш мекунанд; ва онҳое ки Ӯро писанд намекунанд ё мисли Ҳиродус ба Ӯ
душманӣ мекунанд. Аммо ту чӣ гуна интихоб кардаӣ?

Бо вуҷуди он ки Худованд Исо он вақт аз дусола хурдтар буд, ситорашиносон медонистанд,
ки Ӯ Шахси махсус аст. Онҳо Ӯро ҳамчун Подшоҳ эҳтиром намуданд.

Модараш
худашро чӣ

хел ҳис
мекунад?

Вазнаш чӣ
қадар аст?

Номашро чӣ
мондед?

Модараш
худашро хуб
ҳис мекунад?
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ҲАМАГӢ:

● Вақте ки ситорашиносон Худованд Исоро ёфтанд, чӣ кор карданд? (о. 11)

● Акнун ояти тиллоиро навис.

● Калимаҳои партофташударо дар ҷумлаҳо ва дар ҷои мувофиқи кроссворд навис.
Ҳарфҳои дар кроссворд навишташуда барои
ёфтани ин калимаҳо ба ту ёрӣ мерасонанд.

1. Ҳиродус .............................ро ҷамъ карда буд.

2. Чӣ ситорашиносонро роҳнамоӣ мекард?

......................... . 

3. Яке аз тӯҳфаҳои ситорашиносон. ........... .

4. Тӯҳфаи дигари ситорашиносон.  ........................ .

5. Боз як тӯҳфаи ситорашиносон. ......................... .

6. Унвони шахсе ки пешгӯияш дар ояти 6

оварда шудааст. (ба ояти 5 нигар).  ...............  .

● Ин оятҳоро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки барои эҳтиром кардани
Худованд Исо ту чӣ кор карда метавонӣ, чунон ки ситорашиносон карданд?

Юҳанно 6:29

Юҳанно 13:34

Юҳанно 14:15

1.

2.

3.
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Хониши иловагӣ: •  Ишаъё 40:1-5  •  Ибриён 2:1-4  •  1 Петрус 1:10-12

Вақте ки мо ягон воқеаи махсусро интизор мешавем, масалан, таътили
мактабӣ ё рӯзи таваллудро, вақт бароямон хеле дароз тӯл мекашад!
“Кошки он рӯз тезтар мерасид”, - мегӯем мо. Ва ниҳоят, вақте ки он рӯз
фаро мерасад, мо хеле хурсанд мешавем!

Шимъӯн қариб тамоми умр воқеаи муҳимеро интизор буд, ки дар борааш
аз Китоби Муқаддас медонист. Ӯ инчунин медонист, ки Худо ваъдаҳои
Худро иҷро мекунад. Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) ба ӯ гуфта буд, ки то
Масеҳро набинад, намемурад. (Маънои “Масеҳ”  “Интихобшуда” ё
“Таъйиншуда” мебошад.)

● Яке аз ваъдаҳои Аҳди Қадимро, ки Шимъӯн медонист, ёфта хон (Ишаъё 9:6).
Баъд номҳо ё унвонҳои Кӯдаки ваъдашударо дар поён навис.

Ва инак Кӯдакро ба маъбад (ибодатгоҳ) оварданд. Ин ҳамон Масеҳи ваъдашуда буд!
Шимъӯн ӯро бо чашмони худ медид!

● Маълумотро дар бораи Шимъӯн навис.

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас Б12

ДАРСИ 4-УМ: Тавваллуди Наҷотдиҳанда 
Наҷот!

Ояти тиллоӣ:

Ишаъё 7:14
Луқо 2:25-40-ро

хон
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Ӯ дар куҷо
зиндагӣ
мекард?

Хислатҳои ӯ дар Китоби
Муқаддас бо кадом суханон
тасвир ёфтаанд?

Барои чӣ ӯ ҳоло ба маъбад
омад?

Ӯ киро ба дастонаш гирифт?

Баъд ӯ чӣ кор кард?

ШИМЪӮН

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



● Калимаҳои партофташудаи дуои Шимъӯнро навис, ва баъд ин
калимаҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.

Нурест ҷалоли
наҷоти       халқҳоро

“Чашмони ман ___________ Туро дид, ки...

____________, ки чашми _______________  

кушояд, ва ___________ қавми (халқи)

Исроили Ту бошад”.

Масеҳро на танҳо Шимъӯн хеле интизор
буд. Набия Ҳано ба Худо бисёр сол хизмат
мекард, ва вақте ки Худованд Исоро дид,
дили ӯ ҳам пур аз хурсандӣ шуд.

● Ӯ аз кадом сибт (хонадон) буд?

Ӯ шабу рӯз чӣ кор мекард?

Ӯ Кӯдакро дида, чӣ кор кард?

Худо садҳо сол пеш аз таваллуд шудани Худованд Исо ваъда дода буд, ки ба
ҷаҳон Наҷотдиҳандаро мефиристад. Ва акнун Ӯ омад! Худо ҳамеша ваъдаҳои
Худро иҷро мекунад.

● Ояти тиллоиро навис ва Матто 1:22-23-ро хон.

Дар ин дарсҳо мо фаҳмидем, ки баъзе одамон, ба монанди Ҳиродус, аз таваллуд
шудани Худованд Исо хурсанд набуданд. Лекин чӯпонон, ситорашиносон,
Шимъӯн, Ҳано ва хусусан Юсуф ва Марям хеле хурсанд буданд! Иди мавлуди
Масеҳ ҳақиқатан ҳам иди хурсандибахш аст! Ва акнун ки Наҷотдиҳанда омад,
ҳар кас метавонад аз Худо бахшида шудани гуноҳҳояшро пайдо кунад ва бо Ӯ
сулҳу осоиштагӣ дошта бошад. Оё ту ин тӯҳфаҳои аҷоиби Худоро қабул кардаӣ?

Иди мавлуди Исои Масеҳ муборак бод!

“Падар Писарро фиристод, то ки Наҷотдиҳандаи ҷаҳон гардад”. 
1 Юҳанно 4: 14
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:

сатҳи
 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ: 

Т М И Л Ҷ А Х

Н У Р Е С Т О

А Д И С Ӯ А Р

Ҷ И А О Ҷ Н О

О Р С В А И Ҳ

К Е Ч Ҷ Л З Қ

А З О Ч О А Л

Х Т И С Л Т А

И Қ А В И О Х


