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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B1

Ҳикояи 1-ум: Дониёл - Мамлакати бегона

Ин ҳикоя дар бораи он аст, ки чӣ тавр мо бояд аз бадӣ рӯй гардонда,
ба Худо писанд оем.

Дониёл, боби
1-ро хон

Дониёл ва дӯстонаш - Ҳананё, Мишоил ва Азарёро - асир карда, ба Бобил
бурданд. Баъд онҳоро аз байни бисёр асирон барои хондан дар мактаби
махсуси подшоҳӣ интихоб карданд. Подшоҳи Бобил, Набукаднесар, фармон
дод, ки бо онҳо муомилаи хуб кунанд, хӯроки шоҳона диҳанд ва забони
калдониро омӯзонанд.  

Дар болои расми Дониёл номи ӯро навис.

Дониёл танҳо он чиро, ки ба Худо маъқул аст, ба ҷо овардан мехост.

Аз ҳамин сабаб ӯ қарор кард, ки хӯроки шоҳонаро намехӯрад, чунки онро ба
бутҳо, ки ба Худо нафратоваранд, мебахшиданд. Дониёл ва дӯстонаш ба ҷои
ин хӯрок танҳо сабзавот мехӯрданд ва об менӯшиданд. Баъд аз 10 рӯз намуди
онҳо аз намуди онҳое ки хӯроки шоҳона мехӯрданд, зеботар шуд!

Дониёл ва дӯстонаш ба Худо бовафо буданд, бинобар ин Ӯ онҳоро баракат
дод. Баъд аз се сол ин дӯстонро назди подшоҳ оварданд, ва маълум шуд, ки
онҳо аз дигар донишмандони подшоҳ 10 маротиба донотар
мебошанд. /10
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Подшоҳ Набукаднесар фармуд, ки ҳайкали калони тиллоӣ
сохта шавад. Баъд ӯ ба ҳамаи сардоронаш, аз он ҷумла ба
Шадрак, Мешак ва Абднаҷу (ин номҳои нави дӯстони
Дониёл буд) фармон дод, ки ба маросими намоиши бут
биёянд.

Дар зери номи он чизе ки аз он бут сохта шуда буд,

хат каш. 

санг       нуқра      тилло       чӯб

Баъд эълон карда шуд, ки
ҳангоми садо додани мусиқӣ
ҳама бояд ба ҳайкал саҷда
кунанд. Онҳоеро, ки саҷда
намекунанд, ба кӯраи
(оташдони) сӯзон мепартоянд!

Ҳар се дӯсти Дониёл медонистанд, ки Худо ба бутҳо саҷда карданро манъ кардааст.
Бинобар ин, вақте ки ҳама дигарон саҷда карданд, онҳо рост меистоданд! Подшоҳ аз ин
корашон хабардор шуда, хеле ба ғазаб омад ва ба онҳо фармон дод, ки ба бут саҷда
кунанд, набошад онҳоро ба кӯра мепартоянд.

Лекин Шадрак, Мешак ва Абднаҷу ба подшоҳ гуфтанд:

ММоро Худое ҳаст, ки Ӯро ибодат менамоем, ва Ӯ 

қодир аст моро аз оташи кӯраи сӯзон  бираҳонад.
Дониёл 3:17     Калимаҳоро ранг кун.

Подшоҳ фармон дод, ки онҳоро ба кӯра партоянд. Аммо Худо бо хизматгорони бовафои
Худ буд. Вақте ки подшоҳ ба кӯра нигоҳ кард, хеле ба ҳайрат афтод. Ин одамони ҷавон
ягон зарар намедиданд, дар наздашон бошад, Фаришта меистод! Худо онҳоро ҳимоя кард!
Он гоҳ подшоҳ онҳоро ҷеғ зад, ва онҳо аз кӯра берун баромаданд. Либоси онҳо насӯхта
буд, ва ҳатто бӯи дуди оташ бар онҳо набуд! Ҳамаи сардорон барои дидани ин мӯъҷиза
ҷамъ шуданд.

Чӣ қадар бузург ва тавоно аст Худои мо, Худое ки Шадрак, 
Мешак ва Абднаҷу ба Ӯ хизмат мекарданд!

Омӯзиши Китоби Муқаддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

B1
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�ИКОЯИ 2�ЮМ : �айкал
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр д	стони Дониёл ба гуно� “НЕ” гуфтанд.

Дониёл 
2: 48-49 ва 

3: 1-30-ро хон



Дониёл ба подшоҳи нав, Дорёвеш, хуб хизмат
мекард. Ва подшоҳ фикр кард, ки Дониёлро бар
тамоми подшоҳии худ сардор таъйин намояд! Аммо
чунин фикри ӯ ба дигар сардорон маъқул нашуд.
Онҳо баҳона мекофтанд, то ки Дониёлро айбдор
кунанд. Аммо дар ӯ ягон айб ёфта
наметавонистанд, чунки Дониёл аз ҳар ҷиҳат
софдил ва боғайрат буд!

Номи подшоҳи нав чӣ буд?  

Д __ __ __ __ __ __

Онҳое ки Худоро мисли Дониёл дӯст медоранд,
кӯшиш мекунанд, ки ба Ӯ писанд оянд. Онҳо ҳама
вақт кӯшиш мекунанд, ки бовиҷдон бошанд ва хуб
рафтор кунанд.

Хизматгорони бахили подшоҳ медонистанд, ки Дониёл бисёр вақт ба Худо дуо мекунад.
Аз ҳамин сабаб онҳо подшоҳро бовар кунонданд, ки қонуни нав барорад: одамон дар
муддати 30 рӯз ба ҳеҷ кас бо илтимос муроҷиат накунанд, балки танҳо ба подшоҳ.

Дониёл аз ин қонун хабардор шуд. Аммо барои Дониёл ба Худо дуо кардан хеле муҳим
буд, ва ҳеҷ чиз наметавонист ӯро аз ин кор боздорад!

Дониёл ҳар рӯз се бор пеши Худо
ба зону истода, ба Ӯ дуо мекард.

Ин кори ӯро хизматгорони бад дида,
ба подшоҳ хабар доданд. Подшоҳ
бисёр зиқ шуд ва кӯшиш мекард, ки
Дониёлро халос кунад. Аммо ӯ ҳеҷ
кор карда натавонист, чунки
қонунҳои он мамлакатро тағйир
додан мумкин набуд. Бинобар ин
Дониёлро барои ҷазо додан ба чоҳе
партофтанд, ки дар дохилаш
шерони гурусна буданд.

Омӯзиши Китоби Муқаддас
Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1

B1
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�ИКОЯИ 3�ЮМ: Дониёл �  Тиреза�ои кушода
Ин �икоя дар бораи бови�дон будани Дониёл ва дуо�ои 	 ба Худо аст.

Дониёл 
6:1-16-ро хон

Расми шеронро каш.



Вақте ки Дониёлро ба чоҳи шерон мепартофтанд, подшоҳ ба ӯ гуфт: “Худои ту,
ки Ӯро ҳамеша ибодат менамоӣ, туро халос хоҳад кард!” Вақте ки подшоҳ ба
қасри худ баргашт, ӯ аз зиқӣ ҳеҷ чиз хӯрда наметавонист ва ҳатто он шаб
хобаш набурд.

Пагоҳии рӯзи дигар, ҳамин ки субҳ дамид, подшоҳ шитобон назди чоҳ омад ва
Дониёлро ҷеғ зада гуфт: “Оё Худои ту тавонист туро аз шерон халос кунад?”

Дониёл дар ҷавоб гуфт,
ки Худо Фариштаи
Худро фиристода,
даҳони шерони гурус-
наро баст. Худо барои
он инро кард, ки
Дониёл дар пеши Худо
ва дар пеши подшоҳ
ягон кори бад накарда
буд.

Кӣ Дониёлро халос кард? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш ва расмро

ранг кун.

подшоҳ          хизматгорони подшоҳ          Худо

Подшоҳ Дониёлро зиндаву саломат дида, хеле хурсанд шуд. Баъд подшоҳ
фармон дод, ки он сардорони бадро ҷазо диҳанд.

Дар хотир нигоҳ дор, ки Худо туро ҳам дӯст медорад. Ӯ ҳатто аз
хатари даҳшатнок халос карда метавонад.

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:

/10

�ИКОЯИ 4�УМ:    Дониёл �  Дар чо� бо шерон
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо �имоя мекунад.

Дониёл 
6:17-28-ро хон



ҲИКОЯИ 1-УМ: Дониёл
Мамлакати бегона Ояти тиллоӣ:

Масалҳо 2:6

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

Дониёл, боби
1-ро хон

Дониёл ва се дӯсти ӯ - Ҳананё, Мишоил ва
Азарёро - ҳамроҳи бисёр исроилиёни дигар
асир карда, ба Бобил бурданд. Дӯстон дар
байни ҳамроҳонашон беҳтарин буданд,
бинобар ин онҳо барои омӯзиш ба мактаби
подшоҳ Набукаднесар интихоб шуданд.
Онҳо бояд дар он ҷо се сол мехонданд. 

● Дар зери номи подшоҳи истилогар ва номи мамлакате ки
Дониёлро ба он ҷо оварданд, хат каш.

Нерон       Набукаднесар       Нинве       Нисрӯк

Миср        Яҳудо        Сурия       Бобил

Дониёл ва дӯстони ӯ ҳатто дар мамлакати бегона ба Худо бовафо буданд.
Онҳо худро аз гуноҳ нигоҳ медоштанд ва фармудаҳои Худоро вайрон
намекарданд. Дар ин ҷо, дар асирӣ, ба онҳо номҳои дигар доданд. Дониёлро
Балтшасар, Ҳананёро Шадрак, Мишоилро Мешак ва Азарёро Абднаҷу
номиданд.

● Хат кашида, номҳои пештараи онҳоро бо номҳои навашон 
пайваст кун.

Дониёл Шадрак 

Ҳананё Абднаҷу

Мишоил Балтшасар

Азарё Мешак

/4
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B1
Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



ҲАМАГӢ: 

Подшоҳ Набукаднесар таъйин кард, ки ба онҳо ҳар рӯз ҳамон
хӯрокро диҳанд, ки ӯ худаш мехӯрд. Лекин ин хӯроки ба бутҳо
бахшидашуда буд. Дониёл мефаҳмид, ки хӯрдани чунин хӯрок
кори хуб нест. Бинобар ин ӯ ва дӯстонаш қарор карданд, ки
хӯроки шоҳонаро намехӯранд. Хизматгори подшоҳ метарсид,
ки аз ин сабаб онҳо беқувват мешаванд ва намудашон назар ба
намуди дигар талабагон бадтар мегардад. 

Бинобар ин Дониёл бо хизматгори подшоҳ маслиҳат кард, ки
ба ӯ ва дӯстонаш дар муддати даҳ рӯз ба ҷои хӯроки шоҳона танҳо сабзавот ва об диҳанд.
Баъд хизматгори подшоҳ санҷида мебинад, ки намуди онҳо чӣ гуна шудааст.

● Ҷавоби саволҳоро аз калимаҳо ва ибораҳои зерин интихоб кун.

бутҳо (худоҳои дурӯғин)        Дониёл ва дӯстони ӯ        даҳ рӯз        сабзавот

Хӯроки шоҳонаро ба киҳо мебахшиданд?

Киҳо чунин хӯрокро нахӯрданд?

Онҳо ба ҷои ин хӯрок чӣ мехӯрданд?

Чӣ гуна шудани намуди онҳоро баъд аз чанд рӯз месанҷанд?

Дониёл ва дӯстонаш баъд аз
санҷиш аз дигарон солимтар
менамуданд. Аз ҳамин сабаб ба
онҳо иҷозат доданд, ки хӯроки
шоҳонаро нахӯранд.

Худо ин ҷавонони исроилиро хеле
баракат дод ва ба онҳо ақлу
хиради бисёр бахшид. Худо ба
Дониёл инчунин бахшоиши
махсус дод - маънидод кардани
хобҳоро. Баъд аз се сол подшоҳ
дид, ки онҳо аз ҳама
хирадмандони кишвари ӯ даҳ
маротиба донотар мебошанд!

Бисёр муҳим аст, ки мо ҳам мисли Дониёл ва дӯстонаш дар ҳар гуна вазъият ба гуноҳ “НЕ”
гӯем ва фармудаҳои Худоро иҷро кунем.

● Кӣ ба Дониёл хирад дод? Ҷавоби дурустро бо аломати (V) қайд кун.

Шадрак Мактаб 

Худо Набукаднесар

/8
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сабзавот

об

Даҳ маротиба донотар!



ФАМИЛИЯ
ВА НОМ:Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2
B1

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Дониёл
Кӯраи (оташдони) сӯзон Ояти тиллоӣ:

Забур 32:18

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

Дониёл 2:48,49 ва
3:1-30-ро хон

Боре подшоҳ Набукаднесар фармон дод, ки бути тиллоӣ созанд. Баландии он 27 метр ва
бараш қариб 3 метр буд! Подшоҳ ба ҳама ҳокимон ва
сардорони худ, инчунин ба Шадрак, Мешак ва Абднаҷу
фармон дод, ки ба маросими саҷда кардан ба бут
биёянд.

Ҳама дар пеши бути калон ҷамъ шуданд. Гурӯҳи
навозандагони подшоҳ ҳам дар он ҷо буд. Баъд эълон
карда шуд, ки ҳангоми садо додани мусиқӣ ҳама бояд
афтода, ба бут саҷда намоянд. Ҳар касе ки саҷда
намекунад, ба оташдони сӯзон партофта мешавад!

● Бут аз чӣ сохта шуда буд? Дар гирди ҷавоби   
дуруст хат каш.

пластмасс   нуқра

санг    тилло    чӯб

Вақте ки одамон садои мусиқиро шуниданд, ҳамаашон ба бут саҷда карданд. Ҳама, ба
ғайр аз Шадрак, Мешак ва Абднаҷу! Дӯстон рост меистоданд! Онҳо медонистанд, ки ба
бутҳо (худоҳои дурӯғин) саҷда кардан кори нодуруст аст, ва фармудаҳои Худоро вайрон
кардан намехостанд. 

● Номи се исроилиро, ки ба бут саҷда накарданд ва рост меистоданд, навис.

Подшоҳ аз ин кори онҳо хабардор шуда, хеле ба ғазаб омад ва фармон дод, ки ҳар се
исроилиро назди ӯ биёранд. Ӯ аз онҳо пурсид, ки оё онҳо дидаву дониста ба фармони ӯ
итоат накарданд? 

Подшоҳ ба онҳо фармон дод, ки афтода, ба бут саҷда кунанд, ё ин ки онҳоро ба
оташдони сӯзон мепартоянд!

/3
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ҲАМАГӢ: 

Ҳар се ҷавон ба подшоҳ ҷавоб доданд:

Ҳатто агар моро ба оташдон партоянд,

“Худое ки Ӯро ибодат менамоем,

қодир аст моро раҳо кунад”.
● Ин суханонро, ки аз Дониёл 3:17 оварда шудаанд, ранг кун ва дар расми

оташ сурати чор одамро каш. 

Подшоҳ фармон дод, ки
оташдонро ҳафт маротиба зиёд
тафсон кунанд ва ин се ҷавонро
ба он ҷо партоянд! Баъд ногоҳ
подшоҳ аз ҳайрат як қад парид!
Ӯ дид, ки дар оташдон чор кас
гардиш мекунанд ва оташ
онҳоро намесӯзонад! Худо
Фариштаашро фиристода,
хизматгоронашро муҳофизат
кард! Вақте ки онҳо аз оташдон
баромаданд, аз онҳо ҳатто бӯйи
дуд намеомад.

Подшоҳ фаҳмид, ки ин ҷавононро Худо наҷот дод, чунки онҳо ба Худои худ умед
мебастанд. Ӯ фармон дод, ки ягон кас дар бораи Худои онҳо ягон чизи бад нагӯяд. Баъд аз
ин ӯ ба Шадрак, Мешак ва Абднаҷу дар подшоҳии худ вазифаҳои баланд дод. 

Бори дигар Худо ба онҳое ки ба ӯ вафодор буданд, ёрӣ дод. Ӯ дар ҳақиқат Худои тавоно ва
қодир аст!

● Ҷавоби саволҳоро дар кроссворд навис.

Аз боло ба поён
1. Худо барои ҳимоя кардани ҷавонон ................ро фиристод.
2. Подшоҳ дар дохили оташдон чанд одамро дид?

Аз чап ба рост
3. Оташдонро чанд маротиба зиёд тафсонданд? 
4. Номи яке аз ҷавонон чӣ буд? 

/8
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМ:Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2
B1

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Дониёл
Тирезаҳои кушода Ояти тиллоӣ:

Забур 117:8

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

Дониёл 6:1-16-ро
хон

Акнун Дониёл ба подшоҳи нав хизмат мекард.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, 
ва номи ин подшоҳро мефаҳмӣ. 

Дониёл аз ӯҳдаи кораш хеле хуб мебаромад, аз ҳамин сабаб подшоҳ мехост ӯро бар тамоми
подшоҳияш сардор таъйин намояд! Вақте ки дигар сардорон инро фаҳмиданд, бахилияшон
омад.

Онҳо қарор карданд, ки дар кори ӯ ягон айб ёфта, ӯро пеши подшоҳ айбдор кунанд.  
Аммо Дониёл чунон хуб ва боинсофона кор мекард, ки онҳо барои айбдор кардани ӯ ягон
сабаб ёфта наметавонистанд!

● Дар назди ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Подшоҳ мехост, ки Дониёлро бар тамоми подшоҳияш
сардор таъйин кунад.

Дониёл ба дигар сардорон бахилӣ мекард.

Дониёл хуб ва боинсофона кор мекард.

Дониёл кори худро хуб ва боинсофона иҷро мекард, чунки
медонист, ки ин ба Худо маъқул аст. 
Биё, мо ҳам мисли Дониёл ҳам дар мактаб ва ҳам дар хона
боинсоф ва боғайрат мешавем! 

Душманони Дониёл медонистанд, ки ӯ бисёр вақт дар дуо ба
Худо муроҷиат мекунад. Онҳо мехостанд аз Дониёл халос
шаванд, бинобар ин ба подшоҳ Дорёвеш пешниҳод карданд,
ки қонуне барорад: дар муддати 30 рӯз ҳама одамон бояд бо
илтимосҳои худ танҳо ба подшоҳ муроҷиат кунанд. Подшоҳ
бисёр фикр накарда, розӣ шуд.
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ҲАМАГӢ: 

● Қонун чанд рӯз амал кард? Рақамҳоро калон навис.

Дониёл медонист, ки ин дом аст, аммо ӯ Худоро
аз ҳама бисёртар эҳтиром мекард. Барои Дониёл
ба Худо дуо кардан хеле муҳим буд, ва ҳеҷ чиз
наметавонист ӯро аз ин боздорад! 

Бинобар ин ӯ, чун ҳарвақта, ба ҳуҷрааш даромад
ва назди тирезаҳое ки сӯи Ерусалим кушода
буданд, ба зону истод. Ҳамин тавр ӯ ҳар рӯз се
бор дар дуо ба Худо муроҷиат мекард.

● Ҷумларо пурра кун.

Дониёл назди  т __ __ __ __ __ ҳои   кушода ба  з __ __ __   меистод

ва ба Худо  д __ __   мекард.

Лекин барои ту муносибатҳо бо Худо то чӣ андоза
қадру қимат доранд? 

Оё ту, мисли Дониёл, барои ба Худо дуо кардан вақт
ҷудо мекунӣ?

Душманони Дониёл дуо кардани ӯро дида, даррав ба
подшоҳ хабар расонданд. Вақте ки подшоҳ инро
фаҳмид, хеле зиқ шуд ва мехост бо ягон роҳ Дониёлро
халос кунад. Аммо ӯ ҳеҷ кор карда натавонист, чунки
қонунҳои он мамлакатро иваз кардан мумкин набуд.

Дониёлро бояд ба 

чоҳи шерон мепартофтанд.

● Калимаҳо ва расми шерро ранг кун.

/2
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМ:Омӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2
B1

ҲИКОЯИ 4-УМ: Дониёл
Дар чоҳ бо шерон Ояти тиллоӣ:

Дониёл 6:22
Аз ягон кас хоҳиш кун, ки барои ёфтани ин оятҳо аз Китоби Муқаддас ба ту ёрӣ расонад. 

Дониёл 
6:17-28-ро хон

Пеш аз он ки Дониёлро ба чоҳи шерон партофтанд ва даҳони чоҳро бо санг маҳкам
карданд, подшоҳ ба ӯ гуфт:

“Худои ту, ки Ӯро ҳамеша ибодат менамоӣ, туро халос хоҳад кард!” 

Вақте ки подшоҳ ба қасри худ баргашт, ӯ аз зиқӣ ҳеҷ чиз хӯрда наметавонист ва ҳатто он
шаб хобаш набурд. Ӯ барои хизматгори бовафои худ Дониёл ғам мехӯрд.

● Он чиро, ки подшоҳ гуфт, навишта пурра кун. 

Рӯзи дигар, пагоҳии барвақт, подшоҳ шитобон назди чоҳ омад. Ӯ Дониёлро ҷеғ зада
пурсид, ки оё Худо ӯро аз шерон халос кард?

Дониёл дар ҷавоб гуфт, ки Худо Фариштаи Худро фиристод, ки даҳони шеронро баст.
Бинобар ин шерон ба ӯ ҳеҷ зарар нарасонданд. 

Расмро ранг кун.

“Худои ту, ки Ӯро ҳамеша ибодат менамоӣ, 

__ __ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __ ”. /4

/2



● Кӣ Дониёлро наҷот дод? Ҷавоби дурустро бо 
аломати (V) қайд кун.

Дорёвеш

Ҳокимон

Худо

Подшоҳ хеле хурсанд шуд ва фармуд, ки Дониёлро аз чоҳ бароранд. Ҳама
диданд, ки шерон ба ӯ ягон зарар нарасондаанд, чунки ӯ ба Худо бовар мекард.
Он гоҳ Дорёвеш фармон дод, ки он одамони бадро, ки Дониёлро айбдор
мекарданд, ба чоҳ партоянд. Онҳо ҳатто то таги чоҳ наафтида буданд, ки
шерон онҳоро хӯрданд!

● Кроссвордро пур кун.  (Ҳамаи ҷавобҳо дар матни боло ҳастанд)

1. Номи подшоҳ  ................  буд. 
2. Дониёлро ба чоҳ партофтанд,

чунки ӯ  .....  мекард. 
3. Дониёл ба Худо  ...............  мекард.
4. Дар чоҳ  ................  буданд.
5. Баъд ба чоҳ он одамони бадро 

партофтанд, ки Дониёлро  ..............  мекарданд.

Подшоҳ ба ҳамаи халқҳои подшоҳии калони худ дар бораи қудрат ва тавоноии
Худо навишта, хабар дод. Ӯ фармон дод, ки онҳо аз Худои зинда ва ҳақиқӣ, ки
Дониёлро дар чоҳи шерон аз марг наҷот дод, тарсанд.

● Ҷавобҳои НОДУРУСТРО хат зан.

Дониёлро Дорёвеш наҷот дод.
Дониёл наҷот ёфт, чунки ба Худо бовар мекард.

Дониёл худаш худашро наҷот дод.

Дониёл ҳама вақт дар пеши Худо бовиҷдон ва ба Ӯ бовафо буд. Ҳатто вақте ки
ба ӯ марг таҳдид мекард, ӯ ба Худо дуо карданро бас намекард. Ба воситаи
боварии ӯ бисёр одамон дар бораи Худои тавоно ва наҷотдеҳ фаҳмиданд!
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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: Дониёл
Мамлакати бегона Ояти тиллоӣ:

Матто 6:33
Дониёл, боби 1-ро

хон

Халқи Исроил бисёр гуноҳ мекард. Барои он ки онҳо дар гуноҳҳояшон
нобуд нашаванд, Худо онҳоро тарбия мекард. Ин дафъа Худо гузошт, ки
подшоҳи бегона пойтахти Исроилро вайрон карда, бисёр одамонро ба асирӣ
барад. 

● Дар харита:

1. Номи он шаҳрро навис, ки
душманон вайрон карданд.

2. Номи он мамлакатро навис, ки
душманон аз он ҷо омаданд.

3. Номи он подшоҳро навис, ки бо
лашкари истилогараш Исроилро
забт кард.

● Ояти 2-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки подшоҳ аз Исроил
чиро оварда, дар ганҷинаи бути худ гузошт.

Подшоҳ мехост, ки асирони беҳтарин маълумоти махсус гиранд ва ба ӯ дар
қасри подшоҳӣ хизмат кунанд.

● Аз байни исроилиёни ҷавон барои дар қасри подшоҳ хизмат кардан
онҳоеро интихоб мекарданд, ки хусусиятҳои махсус доштанд. Дар
гирди се хусусияте ки онҳо бояд медоштанд, хат каш.

боҳикмат          бой         варзишгар

зебо          дар таълимгирӣ хушфаҳм
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B1
Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:



ҲАМАГӢ: 

Аз байни ҳама ҷавонони исроилӣ танҳо чор касро интихоб карданд.

● Оятҳои 6 ва 7-ро хонда, номҳои аслии онҳо ва номҳоеро, ки ба онҳо дар Бобил
доданд, навис.

Ин ҷавонон Худои ҳақиқиро фаромӯш намекарданд ва ҷасур буданд, ҳатто вақте ки дар
Бобил, дар иҳотаи худоҳои дурӯғин (бутҳо) буданд.

● Номгӯи хӯрокеро, ки дар дастархони подшоҳ буд, ва хӯрокеро, ки Дониёл ва
дӯстонаш хоҳиш карданд, навис.

Дониёл ва дӯстонаш хӯрдани хӯроки ба бутҳо бахшидашударо рад карданд. Онҳо хоҳиш
карданд, ки ба онҳо ба ҷои ин хӯрок танҳо сабзавот диҳанд. Баъд аз даҳ рӯз намуди ҳар чор
нафарашон аз намуди дигароне ки хӯроки шоҳонаро мехӯрданд, беҳтар шуд. Лекин аз ҳама
муҳимаш он буд, ки онҳо ба фармудаҳои Худо вафодор монданд!

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он чизе ки бояд дар ҳаётамон аз ҳама муҳим
бошад, ХАТ КАШ.

Малакути (Подшоҳии) Худоро ҷустан, яъне ба Худо писанд омадан мебошад. Дониёл ва
дӯстони ӯ ҳамон тавр рафтор мекарданд, ки дар ин оят гуфта шудааст.

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

Ҷавонони исроилӣ хароб шуданд ва бемор гаштанд.

Худо ба ин ҷавонон дониш ва фаҳмиш дод.

Ҷавонон аз ҳама афсунгарони подшоҳ даҳ маротиба бофаҳмтар буданд.   

Агар ту ҳам мисли Дониёл ва дӯстони ӯ ба гуноҳ “НЕ” ва ба чизи дуруст “ҲА” гӯӣ, шояд ин
ба шиносҳои ту маъқул нашмешавад. Аммо ин ба Худо маъқул аст! 

ХӮРОКИ 
ИСРОИЛИЁН

1. ________________

2. ________________

ХӮРОКИ 
ШОҲОНА

1. ________________

2. ________________

Номҳои аслии онҳо Номҳои нави онҳо

1

2

3

4

/2

/4

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3
B1

ДАРСИ 2-ЮМ: Дониёл
Кӯраи (оташдони) сӯзон                 Ояти тиллоӣ:

Дониёл 3:17

Дониёл 2:48-49;
3:1-30-ро хон

Худо Дониёли бовиҷдон ва бовафоро баракат дода, ба ӯ хирад бахшид ва қобилияти
маънидод кардани хобҳоро дод. Подшоҳ инро медид, ва вақте ки Дониёл хоби махсуси ӯро
маънидод кард (боби 2), подшоҳ вайро бузург кард.

● Дониёл 2: 48-ро хон ва навис, ки Дониёл кадом ду вазифаро соҳиб шуд.

Аммо Дониёл аз подшоҳ хоҳиш кард, ки ин
вазифаҳоро ба се дӯсти ӯ диҳад, лекин худи ӯро дар
қаср монад. Подшоҳ розӣ шуд.

Боре подшоҳ Набукаднесар фармон дод, ки бути
(ҳайкали) калон сохта шавад.

● Ба саволҳо ҷавоб деҳ:

1. Баландии бут чӣ қадар буд? (як зироъ - 0,5 м)

2. Бари бут чӣ қадар буд?

3. Онро дар куҷо гузоштанд?

4. Бут аз чӣ сохта шуда буд?

Баъд ҷорчии (эълонкунандаи) подшоҳ тартиби ба бут саҷда карданро ба одамон эълон кард.

● Дониёл 3:5-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ҷорчӣ чӣ гуфт?

метр

метр

/4
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ҲАМАГӢ: 

● Подшоҳ ба онҳое ки фармони ӯро иҷро намекунанд, чӣ гуна ҷазо муқаррар кард? 
Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

● Оятҳои 13 ва 14-ро хон ва навис, ки киҳо ба бут саҷда кардан нахостанд.

Ин ҷавонон қарор карданд, ки ба Худо итоат мекунанд, на ба подшоҳ. Онҳо ба ғайр аз Худои
ҳақиқӣ дигар ба ҳеҷ кас саҷда кардан намехостанд.

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери СЕ КАЛИМАЕ хат каш, ки мегӯянд, ки Худо ба
онҳое ки ба Ӯ умед мебанданд, чӣ гуна муносибат мекунад. 

● КРОССВОРД

Аз боло ба поён
1. Одамон дар дохили кӯра чӣ кор мекарданд? (Ояти 25)
2. Мувофиқи суханони Набукаднесар, кӣ онҳоро наҷот дод? (Ояти 28)

Аз чап ба рост
3. Кӯраро чанд маротиба тафсонтар карданд? (Ояти 19) 
4. Аскароне ки ин се ҷавонро ба кӯраи оташ андохтанд, ......... шуданд.
5. Онҳоро шарораи ..........  кушт. (Ояти 22)

Вақте подшоҳ дид, ки дар кӯра на се кас, балки чор кас аз оташ зарар намебинанд, хеле ба
ҳайрат афтод. Ин мӯъҷиза буд! Подшоҳ Шадрак, Мешак ва Абднаҷуро ҷеғ зада, гуфт, ки аз
кӯра бароянд. Онҳо ва либосҳояшон насӯхта буданд ва ҳатто бӯйи дуд намекарданд! Онҳоро
Худо наҷот дод!

Худо барои масеҳиён ғамхорӣ мекунад. Агар мо пайравони Худованд Исо бошем, дар зери
қувват ва қудрати Ӯ мешавем. Худо ваъда надодааст, ки дар ҳаёти мо мушкилиҳо
намешаванд, ва моро аз ҳама душвориҳо озод мекунад. Аммо Ӯ ваъда додааст, ки ҳамеша
ҳамроҳи мо мешавад. Худо ба онҳое ки ба Ӯ бовафоянд, албатта мукофот медиҳад.

Юҳанно 10:28-ро хон ва ваъдаи хеле хубро, ки Худованд Исо ба шогирдонаш
дод, дар хотир нигоҳ дор.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3
B1

ДАРСИ 3-ЮМ: Дониёл
Дасти пурасрор Ояти тиллоӣ:

Дониёл 5:23
(қисми охири оят)

Вақте ки одамон ягон иди калонро ҷашн мегиранд, дар хонаашон бисёр одамон ҷамъ
мешаванд. Дар хона хурсандӣ ва бисёр хӯрокҳои бомаза мешаванд. Аммо чунин идҳои
калон, ки дар борааш дар матни Китоби Муқаддас хондем, фақат гоҳ-гоҳ баргузор
мегарданд.

Тасаввур кун, ки ту рӯзноманигори (журналисти) “Хабарҳои Бобил” мебошӣ. Туро ба ин
иди калон фиристоданд, то ки барои мақолаи пагоҳ баъзе хабарҳо ҷамъ кунӣ. Ана, баъзе
масъалаҳое ки ту бояд равшан кунӣ.

● Ҷавобҳоро дар блокнот навис.

/2

/1

/1

/1

/2
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ҚАЙДҲО

1. Кӣ ҷашнро баргузор кард? 

2. Чӣ қадар одамон ҷамъ шуданд?

3. Аз рӯи фармони подшоҳ барои нӯшидан кадом 

зарфҳоро истифода бурданд?

4. Худоҳое ки онҳо ситоиш (ҳамд) мекарданд, аз чӣ

сохта шуда буданд?

1. 4.

2. 5.

3. 6.

5. Баъд, ногаҳон онҳо дар девор чиро диданд?

6. Ин ба подшоҳ чӣ гуна таъсир кард?

1.

2.

Дониёл, боби 5-ро
хон



ҲАМАГӢ: 

● Ҳакимони подшоҳ чӣ гуфтанд? Ҷавоби дурустро бо аломати (V) қайд кун.

Онҳо гуфтанд, ки Худо аз онҳо розӣ аст.

Онҳо гуфтанд, ки калимаҳои дар девор навишташуда камаҳамиятанд.

Онҳо гуфтанд, ки чизи навишташударо маънидод карда наметавонанд.

Подшоҳ боз бисёртар хавотир шуд ва тарсид. Ӯ мефаҳмид, ки ба ӯ Худо гап зад, лекин
маънои ин навиштаро намефаҳмид.

● Калимаҳои партофташударо навишта, нишон деҳ, ки баъд чӣ рӯй дод.

хирад             Малика              Дониёл             Набукаднесар

........................  ба базмгоҳ даромада, ба подшоҳ гуфт, ки шахсе ҳаст, ки ................. ва

ҳикмати бузург дорад, ва номаш ......................... аст. 

Вай ба падари подшоҳ, .................................. бисёр мадад кардааст.  

Вақте ки Дониёл бо подшоҳ гап мезад, ӯ ба Балшасар хотиррасон намуд, ки то чӣ андоза

падараш Набукаднесар бузург буд, ва чӣ тавр гуноҳи вай - ғурур (ҳавобаландӣ) тамоми

ҳаёташро вайрон кард.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис. Баъд онҳоро дар кроссворд навис.

1. ........... Таоло бар салтанати одамизод ҳукмфармост. (о. 21) 

2. Балшасар худро бар Худованди осмон ........... гирифт. (о. 23)

3. Набукаднесар ҳангоми бо ҳайвонҳо зиндагӣ

карданаш ............ мехӯрд. (о. 21)

4. Худоҳои дурӯғин ва ................ ҳамон як чизанд.

5. Ба подшоҳ ............... маъбади (хонаи) Худоро оварданд. (о. 2) 

6. Балшасар ................ худро ба Худо ботавозӯъ (итоаткор)

накард. (о. 22)

● Ояти тиллоиро (аз калимаи “вале ...” сар карда) навис. Дар ояти 23 гуфта
мешавад, ки Балшасар бояд чӣ мекард, аммо накард. Ин ҳақиқат ба ҳар яки мо
дахл дорад.

Худо Балшасарро ҷазо дод. Ҳамон шаб подшоҳи мағрур (ҳавобаланд) кушта шуд. 
Дар хотир дор: “... музди гуноҳ марг аст, аммо бахшоиши Худо ҳаёти ҷовидонист ба
воситаи Худованди мо Исои Масеҳ”  (Румиён 6: 23). Аз Худо илтимос кун, ки гуноҳҳоятро
бахшад, ва ба воситаи боварӣ ба Худованд Исо ҳаёти ҷовидониро қабул кун. 

/4

/6

/1

/1

5

4 

3 1

2

6 



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3
B1

ДАРСИ 4-УМ: Дониёл
Чоҳи шерон Ояти тиллоӣ:

Забур 12:6

Дониёл, боби 6-ро
хон

Акнун дар Бобил подшоҳи дигар ҳукмронӣ мекард, ки номаш Дорёвеш буд. Ӯ ҳокимонро
таъйин намуд ва бар онҳо се назоратчиро муқаррар кард, то ки тамоми подшоҳиро идора
кунанд. Дониёл яке аз он се назоратчиён буд. Ӯ бовиҷдон буд ва корашро хуб иҷро
мекард. Аз ҳамин сабаб подшоҳ мехост ӯро бар тамоми подшоҳияш сардор таъйин кунад.
Ҳокимон мехостанд Дониёлро дафъ кунанд, аммо барои айбдор кардани ӯ ягон сабаб
намеёфтанд.

● Онҳо чӣ гуфтанд? (Ояти 5)

Он гоҳ онҳо фармонеро тартиб дода, ба подшоҳ пешниҳод карданд.

● Дар зери расмҳо рақами ҷумлаи мувофиқро навис.

1. Подшоҳ Дорёвеш фармон баровард.
2. Дар муддати 30 рӯз одамон бо илтимосҳояшон танҳо ба подшоҳ

муроҷиат карда метавонанд.
3. Касе ки қонунро вайрон кунад, ба чоҳи шерон партофта мешавад.

● Оятҳои 10 ва 11-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Дониёл чӣ кор мекард.
Дар баёноти худ ибора ва калимаҳои зеринро истифода бар:

зону зада         дуо мекард         хона         ҳар рӯз се маротиба      

Ерусалим         Худоро шукр мегуфт         тирезаҳо

Ҷумлаи №Ҷумлаи №Ҷумлаи №

/2

/7

/3



ҲАМАГӢ:

Дониёл медонист, ки ин барои вай дом аст, аммо ӯ Худоро аз ҳама чиз бисёртар
эҳтиром мекард. Барои Дониёл ба Худо дуо кардан хеле муҳим буд, ва ҳеҷ чиз ӯро аз
ин кораш боздошта наметавонист! Вақте ҳама хабардор шуданд, ки Дониёл ба Худо
дуо мекард, подшоҳ дигар роҳ надошта, маҷбур шуд, ки фармони худро ба ҷо оварад:
ва Дониёлро ба чоҳи шерон партофтанд.

● Ояти 16-ро хон ва навис, ки подшоҳ ба Дониёл чӣ гуфт, то ки каме бошад
ҳам, ӯро дилбардорӣ кунад.

Подшоҳ барои Дониёл чунон ғам мехӯрд, ки тамоми он шаб хобаш набурд. Оё
Худои Дониёл дар ҳақиқат тавоно аст, ва метавонад ҳайвонҳои ваҳшии гуруснаро
боздорад? Ҳамин ки субҳ дамид, подшоҳ шитоб карда, назди чоҳ омад, то фаҳмад,
ки оё Дониёл зинда аст. Худо мӯъҷиза кард!

● Панҷ ҷавоби дурустро бо аломати (Х) қайд кун. Дониёл наҷот ёфт, чунки 

.... шерон гурусна набуданд (НР) .... шерон хоб буданд (ЛҶ)

.... ӯро Худо ҳимоя кард (БА) .... Худо шеронро назорат мекард (УМ)

.... ӯ ба Худо итоат мекард (ХУ) .... ӯ беайб буд (ЕД)

.... ӯ барои шерон бомаза набуд (ОВ) .... шерон меҳрубон буданд (СТ)

.... фариштаи Худо ҳамроҳи ӯ буд (ДО)

● Боз як сабабе ҳаст, ки барои чӣ Дониёл натарсида, дуо карданро давом
медод ва барои чӣ шерон ӯро нахӯрданд. Аз супориши пешина ҳарфҳоеро,
ки дар назди ҷумлаҳои қайдкардаат навишта шудаанд, дар поён навис ва
мефаҳмӣ, ки ин кадом сабаб буд:

Дониёл  __ __    __ __ __ __    __ __ __ __   дошт.

Аз эҳтимол дур аст, ки туро ба чоҳи шерон мепартоянд. Лекин агар ту Худованд
Исоро пайравӣ мекунӣ, ба он тайёр бош, ки туро метавонанд масхара кунанд ва
танқид намоянд. 

● Ишаъё 41:10-ро навис. Дар ин оят Худо ба халқи Худ якчанд ваъдаҳо
додааст. 

Ҳар рӯз ба Худо дуо кун ва аз Ӯ хоҳиш намо, ки бовариятро мустаҳкам
кунад. Ӯро дар зиндагият дар ҷои аввал гузор, ҳатто вақте ки вазъият

бароят хеле мушкил аст.

/1

/1

/1

/5

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:



ДАРСИ 1-УМ: Дониёл
Хизмат ба Худо Ояти тиллоӣ:

Дониёл 2:20

Дониёл 1:1-7;
2:1-19; 2:24-49-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Ҳастӣ, боби 41 •  Ирмиё 25:1-11

Ҳикояи Дониёл аз он сар мешавад, ки бобилиён ватани ӯ Яҳудияро забт карданд.
Дониёл ва бисёр исроилиёнро ба асирӣ бурданд. Худо шикаст хӯрдани Яҳудияро
пешгӯӣ карда буд. Ин ҷазои Худо барои беитоатӣ ва гуноҳҳои халқ буд.

● Ирмиё 25:1-2 ва 8-11-ро хонда, ба саволҳо ҷавоб деҳ:

Ин пешгӯии Худоро кӣ ба халқ эълон кард? 

Халқи Исроил чанд сол дар Бобил асир мешавад?  

● Матни Китоби Муқаддасро хон ва китоби хотираҳоро дар бораи асир
шудани исроилиён пурра кун.

Подшоҳи Бобил мехост, ки асирони беҳтарин маълумоти махсус гирифта, дар
подшоҳии ӯ сардорӣ кунанд. Дар байни интихобшудагон Дониёл ва боз се ҷавони
исроилӣ буданд. Ин ҷавононро ба кишвари бегона оварданд ва онҳо бояд забони
дигарро меомӯхтанд. Инчунин ба онҳо номҳои дигар доданд.

● Рақамҳоро дар катакчаҳои мувофиқ гузошта, номҳои пештараи
ҷавононро бо номҳои навашон пайваст кун.

1 - Абднаҷу        2 - Шадрак      3 - Мешак    4 - Балтшасар 

Мишоил Дониёл Азарё Ҳананё

/1
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/2

ХОТИРАҲО

Подшоҳи Бобил
________________

Ӯ кадом шаҳрро
забт кард?

______________

КИТОБИ 

Подшоҳи Яҳудо
_______________

Дар кадом соли
ҳукмронии ӯ

душманон ҳуҷум
карданд?

________

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B1



ҲАМАГӢ: 

● Дар поён навис, ки вақте ки ҷавононро барои таълимоти махсус додан интихоб
мекарданд, ба кадом чор хусусияти онҳо аҳамият медоданд.

Боре Набукаднесар хоби аҷоиб дид.

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

Подшоҳ ба мунаҷҷимон ва ғайбдонон хоби худро нақл кард.

Ғайбдонон хоби подшоҳро маънидод карда тавонистанд.

Подшоҳ фармон дод, ки ҳама ғайбдонон ва ҳакимонро ба 
қатл расонанд (инчунин Дониёл ва дӯстони ӯро).

Дониёл ва дӯстони ӯ барои мадад ба Худо муроҷиат карданд.

● KPOCCBOPД

Аз боло ба поён
1. Боре шабона подшоҳ ........ дид. 
2. Подшоҳ дар хобаш ..................ро дид. 
3. Киҳо хоби подшоҳро

гуфта натавонистанд? 

Аз чап ба рост
4. Номи сардори посбонони подшоҳ чӣ буд? 
5. Дӯстон аз Худои ............ мадад пурсиданд. 
6. Худо ба Дониёл чӣ бахшид? (ояти 23) 
7. Кӣ ба подшоҳ ёрӣ дод? 
8. Подшоҳ дӯстони Дониёлро бар корҳои вилояти ............... сардор гузошт. 

Дониёл бо мадади Худо хоби подшоҳро маънидод кард (2:28).

● Дониёл 2:31-33-ро аз назар гузарон ва навис, ки қисмҳои ҳайкал аз чӣ сохта шуда
буданд.

Чор дӯст дар мамлакати бегонае буданд, ки
одамонаш ба бутҳо саҷда мекарданд. Аммо
ба ин нигоҳ накарда, ҷавонон ояндаи худро
ба дасти Худо супориданд ва кӯшиш
мекарданд, ки дар ҳама чиз ба Ӯ писанд
оянд. Ба мо ҳам баъзе вақт бо васвасаҳо
мубориза бурдан хеле душвор мегардад.
Лекин мо набояд таслим шавем, балки аз
Худо қувват ва далерӣ пурсем, то ки ба гуноҳ
“Не” ва ба он чизе ки писандидаи Худо аст,
“Ҳа” гӯем. Худо дилҳои моро мебинад ва
онҳоеро дастгирӣ мекунад, ки дар ҳақиқат
кӯшиш мекунанд ба Ӯ писанд оянд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
B1

ДАРСИ 2-ЮМ: Дониёл
Танҳо бо Худо Ояти тиллоӣ:

Дониёл 3:17

Дониёл 3:1-30-ро
хон

Хониши иловагӣ: • Хуруҷ 20:1-6  • Аъмол 5:27-32.

Боре Набукаднесар фармон дод, ки ҳайкали калони тиллоӣ (бут) сохта шавад. Баъд ба ҳама
фармон дода шуд, ки ҳангоми садо додани асбобҳои мусиқӣ ба ин бут саҷда кунанд. Аммо
дӯстони Дониёл ба бут саҷда карданро рад карданд.

● Ба саволҳо ҷавоб деҳ ва кроссвордро пур кун.

1. Миллати онҳое ки ба бут саҷда накарданд, ........................ буд. 
2. Бут аз чӣ сохта шуда буд?  ....................
3. Одамон ба бут ...................  карданд.  
4. Номи яке аз он асбобҳои мусиқӣ.  ............
5. Онҳое ки ба фармон итоат намекунанд, 

ба куҷо партофта мешаванд?  ...................
6, 7 ва 8. Номҳои се дӯст, ки ба Худои ҳақиқӣ саҷда мекарданд, 

чӣ буд? ...............,   ......................  ва  ........................... 

Вақте подшоҳ фаҳмид, ки исроилиёни ҷавон ба фармони ӯ 
итоат накарданд, хеле хашмгин шуд. 

● Вақте ки онҳоро назди подшоҳ оварда, саволҳо медоданд, онҳо чӣ ҷавоб доданд?
Ояти тиллоиро, ки ба ин савол ҷавоб медиҳад, навис.

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки онҳо ба
ҳайкали тиллоӣ саҷда карданро рад карданд? 

Дӯстони Дониёл тайёр буданд, ки барои бовафоии худ ба Худо ҷавобгарӣ дошта бошанд.
Онҳо тайёр буданд ба хотири итоаткорие ки ба Ӯ доштанд, муранд! Шадрак, Мешак ва
Абднаҷу бовар мекарданд, ки Худо, агар хости Ӯ бошад, онҳоро халос карда метавонад.
Онҳо нотарсона ба подшоҳ дар бораи боварии худ ба Худо гап заданд! 
Ин рафтори онҳо барои мо намунаи хуб аст. Пайрави Худованд Исо будан на ҳама вақт
осон аст. Баъзе вақт ба мо лозим меояд, ки ба зиддияти дигарон истодагӣ кунем.  Он касе
ки Худоро дӯст медорад, ба Ӯ хиёнат намекунад. Ба хотир биёр, ки бо кадом нарх Исо моро
наҷот дод, вақте ки барои гуноҳҳои мо ҳаёти Худро дар салиб қурбон кард!
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ҲАМАГӢ: 

● Онҳо чӣ кор карданро рад карданд?  (ояти 18)

● Ҷавобҳоро бо рақам дар катакчаҳо навис.

● Подшоҳ исроилиёни ҷавонро бандагони кӣ номид? 

● Вақте ки се дӯст аз кӯра баромаданд, ҳокимон ва мушовирони подшоҳ чиро
пай бурданд.

● Оятҳои 28-30-ро хон ва порчаи матни поёнро бо калимаҳои мувофиқ пурра кун,
то фаҳмо шавад, ки баъд подшоҳ чӣ кор кард.

Подшоҳ Набукаднесар ............. Шадрак, Мешак ва Абднаҷуро, ки онҳоро .......... дод,

ситоиш кард. Онҳо ба Ӯ ............... мекарданд.

Подшоҳ фармон дод, ки ҳеҷ кас дар бораи Худо сухани ...............  нагӯяд.

Баъд ӯ ин се дӯстро дар мамлакати Бобил ................ кард.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки аз ин боби китоби Дониёл мо кадом чизҳои
муҳимро метавонем омӯзем?

3.

2.1.

2.1. /1

/1

/1

/2

/2

/3

1.Подшоҳ ба исроилиёни
ҷавон чанд имконият
дод, ки қарорашонро
тағйир дода, ба бут
саҷда кунанд?
(ояти 15)

3. Ба кӯра чанд
касро
партофтанд? 

4. Подшоҳ дар
кӯра чанд
касро дид?

2. Кӯраро
(оташдонро) чанд
маротиба зиёд
тафсонданд? 



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
B1

ДАРСИ 3-ЮМ: Дониёл
Хабари Худоро мерасонад Ояти тиллоӣ:

Дониёл 5:23
(қисми охири оят)

Дониёл, боби 
5-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Айюб 33:14-30  • Ишаъё 57:15  • 2 Тимотиюс 1:8.

Дониёл аллакай солхӯрда шуда буд. Набукаднесар мурд, ва дар мамлакат
Балшасар ҳукмронӣ мекард. Мутаассифона, Балшасар аз хатоҳои содиркардаи
Набукаднесар барои худ дарс наомӯхт. Ӯ ҳам мисли вай мағрур ва ҳавобаланд буд.

● Балшасар ба базми калони ташкилкардааш чанд нафар акобирони
(мансабдорони) худро даъват кард? 

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки подшоҳ ҳангоми базм чӣ кор кард?

Ҳангоми базм ангуштҳои дасти одам пайдо шуда, дар девори қасри подшоҳ суханоне
навишт.

● Ин суханонро дар расми девор навис.

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки
подшоҳ дасти навиштаистодаро
дида, тарсид?

● Подшоҳ ба он касе ки ин
суханонро маънидод кунад, чӣ ваъда кард? 
Ҷавобҳои дурустро қайд кун.  

Ҷомаи арғувон Ба ӯ духтарашро ба занӣ медиҳад Занҷираи тиллоӣ

Як халта нуқра Ӯро дар мамлакат ҳокими сеюм таъйин мекунад

● Кӣ ба подшоҳ дар бораи Дониёл гап зад?

● Ин одам Дониёлро чӣ гуна тасвир кард?

Ояти

/1

/1

/1

/1

/1

/2

/2



ҲАМАГӢ: 

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис ва рақами оятро навишта,
ҷавобатро тасдиқ кун:

Балшасар шунид, ки дар Дониёл Рӯҳи Худо сокин аст.  

Дониёл гуфт, ки ба ӯ тӯҳфаҳои подшоҳ даркор нестанд. 

Подшоҳиро ба Набукаднесар Худо дода буд.

Вай аз сабаби ҳавобаландии худ аз подшоҳӣ маҳрум шуд.    

Дасте ки дар девор навишт, аз тарафи Худо фиристода шуд. 

● Балшасар он чиро ки бо Набукаднесар рӯй дода буд, медонист, аммо чӣ кор
накард?

● Қисми охири Ояти тиллоиро аз суханони “ вале Худоеро, ки ...” сар карда, навис.

● Хат кашида, калимаҳоро бо маънидоди онҳо пайваст кун.
MНЭ (ҳисоб кардан) Ту бар тарозу баркашида шудаӣ, ва вазни ту хеле сабук баромадааст.
TKEЛ (баркашидан) Салтанати ту тақсим карда, ба Модай ва Форс дода шудааст.
ФРС (тақсим кардан) Худо айёми салтанати туро ҳисоб карда, ба он хотима додааст.

Баъзе вақт бо одамон дар бораи Худованд Исо гап задан душвор аст, хусусан вақте ки
суханони мо на танҳо онҳоро рӯҳбаланд мекунанд, балки инчунин гуноҳҳои онҳоро
маҳкум менамоянд. Аммо мо бояд ба одамон хотиррасон кунем, ки Худо онҳоро барои
гуноҳҳояшон доварӣ мекунад.

● “Дафтарчаи хотираҳо”-ро дар бораи Балшасар пур кун.

Худо ҳавобаландиро бад мебинад, аммо ҳар касеро, ки бо фурӯтанӣ назди Ӯ меояд, бо
хурсандӣ қабул мекунад. Ҳар яки мо бояд ба Худо тобеъ шавем, ва дар хотир дорем, ки Ӯ
Кӣ аст. Касе ки Худоро дӯст медорад, кӯшиш мекунад, ки дар ҳама корҳояш ба Ӯ писанд
ояд. 

Ояти

Ояти

Ояти

Ояти

Ояти

/1

/2

/1

/2
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ДАФТАРЧАИ

Бо Балшасар чӣ рӯй
дод?

_______________

Подшоҳӣ ба ҷои ӯ
ба кӣ дода шуд?

__________

ХОТИРАҲО

Ин воқеа кай рӯй
дод?

________________
Ҳангоми рӯй

додани ин воқеа
подшоҳи нав
чандсола буд?
__________



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзмшм Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
B1

ДАРСИ 4-УМ: Дониёл
Ба хотири Худо азоб мекашад Ояти тиллоӣ:

Дониёл 6:23
Дониёл, боби 

6-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Ин воқеаи бо Дониёл рӯйдодаро бо саргузашти Юсуф дар
зиндон (Ҳастӣ, бобҳои 39 ва 40) муқоиса кун.

Бобилро халқҳои дигар забт карданд, ва акнун Дониёл ба подшоҳи нав хизмат мекард.
Дониёл, новобаста ба он ки бобилиён ҳукмронӣ мекарданд, ё форсу модҳо, дар рафтору
кирдораш бовиҷдон ва меҳнатдӯст буд.  Лекин аз ҳама муҳимаш он буд, ки ӯ ба Худо
бовафо буд.

● Ҷавобҳоро навис ва онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.
Нозирон ....... нафар буданд. (Ояти 2) 

Номи подшоҳ ................. буд.                   

Дар чоҳ .................  буданд. 

Одамон дар муддати ......... рӯз бо илтимосҳояшон 

бояд танҳо ба подшоҳ муроҷиат кунанд. 

Дониёл дар дуоҳояш Худоро ........ мегуфт.  

Дониёл дар як рӯз ....... маротиба дуо мекард. 

Ӯ сӯи ...................... дуо мекард. 

Дониёл аз Худо .................... металабид. 

Шариати ..................... ва ...................... .  (Ояти 12)

● Акнун, ба самти аломатҳои ишоракунанда ҳаракат карда, ҳарфҳои
боқимондаро навишта гир, ва мефаҳмӣ, ки Дониёл ба фармони нав нигоҳ
накарда, чӣ кор карданро давом медод.

● Вақте подшоҳ фаҳмид, ки Дониёлро дар вайрон кардани қонуни нав айбдор
карданд, ин ба ӯ чӣ гуна таъсир кард? Ӯ чӣ кор мекард?

● Пеш аз он, ки Дониёлро ба чоҳи шерон партоянд, подшоҳ ба ӯ чӣ гуфт?

/1

/2

/2
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● Калимаҳоро дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо мувофиқ гузор.

мӯҳр     санге     пагоҳии     қасри     подшоҳ     нигини     шаб
Ба даҳони чоҳ ............ гузошта шуд, ва ............ онро бо ......... худ ........ зад. Баъд

подшоҳ ба ............... худ рафт, ва тамоми он ..... хобаш набурд ва хӯрок нахӯрд.

Рӯзи дигар, ............. барвақт, ӯ шитобон назди Дониёл омад.

● Дорёвеш Дониёлро бандаи кӣ номид?

● Аз ояти 20 калимаеро ёб, ки мегӯяд, ки Дониёл 
ба Худо чӣ қадар вақт ибодат мекард?

● Аз Ояти тиллоӣ навис, ки барои чӣ шерон ба Дониёл ҳеҷ зарар 
нарасонданд.

● Боби 3-ро (дӯстони Дониёл дар кӯраи тафсон) бо боби 6 (Дониёл дар
чоҳи шерон) муқоиса кун. Баъд навис, ки ин ду воқеа чӣ гуна
монандиҳо доранд.

● Дониёл 2:48-49; 3:30; 6:28-ро хон. Баъд бо СУХАНОНИ ХУД баён кун,
ки ба хотири он, ки Дониёл ва дӯстонаш ҳамеша Худоро дар ҳаёташон
дар ҷои аввал мемонданд, бо онҳо чӣ рӯй дод?

Мо дар ин воқеаҳо мебинем, ки Дониёл ва дӯстонаш Худоро дар ҳаёти худ дар
ҷои аввал мемонданд. Худо онҳоро барои ин баракат дод. Оё дар ҳаёти ту Худо
дар ҷои аввал аст? Худо мехоҳад, ки ҳар як одам аз гуноҳҳояш тавба карда,
Исои Масеҳро ҳамчун Наҷотдиҳанда ва Худованди худ қабул кунад. Худо
онҳоеро, ки барои дуо кардан, Китоби Муқаддасро хондан ва ба ҷамоат рафтан
вақт ҷудо мекунанд, баракат медиҳад. Ҳамон тавр зиндагӣ кун, ки дар Китоби
Муқаддас навишта шудааст, ва ҳамроҳи Дониёл ва дӯстонаш гӯй: 

ХУДО ДАР ҶОИ АВВАЛ АСТ!

/4
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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: 



Худованд Исо 
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�ИКОЯИ 1�УМ: Исо крро бино мекунад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Исо ба одаме ки ба � бовар кард, ёр� дод. Луқо

18:35-43-ро
хон

Дар канори роҳ як одами кӯр
менишаст ва садақа мепурсид. Ӯ умед
дошт, ки одамони раҳмдил ба ӯ каме
пул медиҳанд.

Рӯзе ӯ садои ғалоғуларо шунид ва
фаҳмид, ки одамони бисёр омада
истодаанд. Касе ба ӯ гуфт, ки аз ин
роҳ Исо гузашта истодааст.

Одами кӯр хеле хурсанд шуд! 

Ӯ медонист, ки Исо метавонад ба ӯ
ёрӣ дода, бино кунад! Бинобар ин ӯ
бо овози баланд Исоро фарёд мекард.
Исо ӯро шунида, гуфт, ки наздаш
биёяд.

Кӣ аз роҳ мегузашт?

И __ __

Одами кӯр медонист, ки Исо ӯро 
б __ __ __   карда метавонад.

Одами кӯр ба Исо гуфт, ки мехоҳад бино шавад. Худованд Исо хурсанд шуд,
ки ин одам ба Ӯ бовар мекунад. Исо гуфт, ки “бино шав” ва кӯр бино шуд!
Баъд ӯ бо шодӣ аз паси Худованд Исо равона шуда, Худоро ситоиш мекард.

Расми гилемчаеро, ки одами кӯр дар
болояш менишаст, каш. Баъд тамоми
расмро ранг кун.

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B2



Омӯзиши Китоби Муқаддас B2
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�ИКОЯИ 2�ЮМ: Исо хрок меди�ад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Исо ба одамони гурусна, ки хеле бисёр буданд,

х�рок дод. 
Юҳанно 

6:1-14-ро хон

Боре назди Исо аз ҷойҳои
дур бисёр одамон омаданд,
то ки панду насиҳатҳои Ӯро
гӯш кунанд. 

Онҳо тамоми рӯз Ӯро гӯш
мекарданд. Лекин бегоҳӣ
онҳо хеле гурусна шуданд.
Аммо дар наздикӣ ягон
ҷойе набуд, ки онҳо хӯрок
харанд. Раҳми Исо ба
одамон омад ва Ӯ қарор дод
мӯъҷизае кунад. 

Яке аз шогирдони Исо, Андриёс, фаҳмид, ки як писарак панҷ кулча ва ду моҳича дорад. Ин
қадар хӯрок барои бача басанда буд. Аммо писарак онро ба Андриёс дод ва Андриёс онро назди
Исо овард.

Хат кашида, нуқтаҳоро пайваст
кун, то маълум шавад, ки
писарак барои хӯрдан чӣ дошт.
Баъд тамоми расмро ранг кун.

Кӣ хӯроки писаракро назди Исо
овард?

A __ __ __ __ __ __

Исо ба одамон гуфт, ки шинанд ва Худоро барои хӯрок шукр гуфт. Баъд шогирдони Ӯ нон ва
моҳиро ба одамон тақсим карданд. Хӯрок чунон бисёр шуд, ки ҳама хӯрда, сер шуданд.
Худованд Исо ба ҳамаи он одамон ба серӣ хӯрок дод, чунки Ӯ Писари Худо аст.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Омӯзиши Китоби Муқаддас B2

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Исо шифо меди�ад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Исо як беморро, ки аз �ога�аш хеста

наметавонист, шифо дод.

Юҳанно 
5:1-15-ро хон

Оё ту ягон одамро медонӣ, ки сахт бемор аст ва роҳ гашта наметавонад? Як бор худатро
дар ҷои ӯ тасаввур кун. Ин ҳикоя дар бораи одаме аст, ки 38 сол сахт бемор буд! 

Ин қадар вақт! Ин бемори бечора солҳои бисёр дар назди ҳавз мехобид. Ӯ умед дошт, ки
ягон дафъа оби ҳавз ӯро шифо медиҳад. 

Ва рӯзе назди ҳавз Исо омад. Ӯ истода, бо бемор сӯҳбат кард. Исо аз ӯ пурсид, ки оё шифо
ёфтан мехоҳад? Баъд Ӯ ба бемор гуфт, ки аз ҷояш хезад ва ҷогаҳашро гирифта, равад. 

Ногоҳ мӯъҷиза рӯй дод! Ин бемор шифо ёфт ва роҳ гашт! Ӯ он чиро, ки Худованд Исо
гуфт, иҷро кард. Ӯ бениҳоят хурсанд шуд! Эҳтимол, ин хуштарин рӯзи ҳаёташ буд.

Агар ҷумла дуруст бошад, дар наздаш аломати (V)-ро гузор.

Ин одам 38 сол бемор буд. 

Ӯ дар назди роҳ менишаст.

Ӯро Исо шифо дод.

Дар расм рӯйи хурсандро каш.

Лекин аз ҳама муҳимаш он аст, ки Худованд Исо одамонро аз
гуноҳ шифо дода метавонад, то ки онҳо хушбахт бошанд! 

/10

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1
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�ИКОЯИ 4�УМ: Исо �аёт мебахшад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Исо духтаракро зинда кард. Марқус 

5:21-43-ро хон

Ёир бисёр зиқ буд, чунки духтараш дар дами марг буд! Ҳеҷ кас вайро шифо дода
наметавонист! Он гоҳ Ёир шитобон барои мадад назди Исо рафт. Ӯ медонист, ки
Исо одамонро шифо медод.

Дере нагузашта Ёир Исоро ёфт. Вақте ки Ёир бо Исо ба хонааш меомаданд, ба
онҳо гуфтанд, ки аллакай дер шуд. Духтар мурд ва акнун Исоро ба он ҷо бурдан
лозим нест. 

Ёир барои мадад назди кӣ шитоб

кард?   

Назди И __ __

Аммо Исо нагузошт, ки Ёир ба
хонааш танҳо равад. Исо ба ӯ гуфт, ки
натарсад, балки бовар кунад. Баъд
онҳо якҷоя ба хона даромаданд ва дар
он ҷо одамони бисёри гирёнро
диданд. Он гоҳ Исо ҳамроҳи Петрус,
Яъқуб, Юҳанно ва падару модари
духтарак ба ҳуҷрае ки вай хобида буд,
даромаданд.

Он чизе ки баъд рӯй дод, ҳамаро ба ҳайрат овард. Исо аз дасти духтарак гирифта,
ба вай фармуд, ки хезад. Духтарак ҳамон замон аз ҷогаҳаш хест ва роҳ рафт!

Худованд Исо қудрат дошт, ки духтаракро аз нав зинда кунад. Исо инчунин
қудрат дорад, ки ба одамон ҳаёти ҷовидонӣ диҳад.

Калимаҳои партофташударо навис.

Духтарак  м __ __ __ ,  аммо Исо  ӯро  з __ __ __ __   кард.

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 кӯрро бино мекунад
Ояти тиллоӣ:

Ирмиё 29:12

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

Луқо
18:35-43-ро хон

Дар канори роҳи Ериҳӯ одами кӯр менишаст. Ҳар рӯз аз пеши ӯ бисёр одамон
мегузаштанд. Ӯ аз сабаби кӯр буданаш кор карда наметавонист. Бинобар ин ӯ
садақа мепурсид, чунки дигар илоҷ надошт.

Рӯзе ӯ фаҳмид, ки як чизи ғайриоддӣ рӯй дода истодааст. Ӯ садои ғалоғуларо
шунид. Одамони бисёр наздик меомаданд. 

“Чӣ рӯй дода истодааст?” - пурсид ӯ. “Исои Носирӣ меояд”, - ҷавоб доданд
одамон. 

Исои Носирӣ! Одами кӯр
медонист, ки Исо Наҷотдиҳанда аз
Худо аст ва метавонад ӯро бино
кунад. Ва ӯ бо овози баланд фарёд
зад: “Эй Исо, Писари Довуд! Ба
ман раҳм кун”. Чунин кори ӯ ба
баъзе одамон маъқул нашуд, ва
онҳо ӯро маҷбур мекарданд, ки
хомӯш шавад. Аммо ӯ фарёд
заданро давом медод, чунки Исо
ягона умеди ӯ буд.

● Дар расм рӯи ғамгини
одами кӯр ва гилемчаеро, ки ӯ
дар болояш менишаст, каш.

● Ҳарфҳои партофташударо навис.

Одами кӯр дар канори роҳ нишаста,  с__ __ __ қ __ мепурсид. Ӯ фаҳмид, ки

И __ __   омада истодааст.  Одами кӯр фарёд зада, аз Исо мадад мепурсид, аммо

баъзе одамон ӯро маҷбур мекарданд, ки 

х__ __ __ __ шавад. /4
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Исо шунид, ки одами кӯр Ӯро фарёд мекунад. Ӯ
боварии ин одамро медид. Исо истод ва фармуд, ки
кӯрро назди Ӯ биёранд. 

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

Одами кӯр ҷавоб дод: “Худовандо! Мехоҳам бино
шавам”.

Одами кӯр медонист, ки Худованд Исо ӯро бино
карда метавонад. Худованд Исо боварии ӯро дида,
шифо дод. 

Одами кӯр ҳамон лаҳза бино шуд!

Чӣ хел хуб шуд, ки ӯ бо Исо вохӯрд! Акнун
зиндагияш тамоман дигар хел мешавад! Вақте ки

Исо роҳашро давом дод, кӯри биношуда аз паси Ӯ равона шуд ва Худоро барои ин мӯъҷиза
ситоиш мекард.

● Агар ҷумлаҳо дуруст бошанд, рӯ ба рӯи онҳо аломати (V) гузор, агар нодуруст 
бошанд - аломати (X).

Исо фарёди одами кӯрро шунид.

Исо назди ӯ омад.

Одами кӯр аз Исо пул пурсид.

Исо одами кӯрро бино кард.

Одами кӯр ба Исо бовар мекард.

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

Худованд Исо ба ту ҳам ёрӣ
дода метавонад! Ӯ дар салиб
инчунин барои гуноҳҳои ту
мурд. Ӯ мехоҳад ба ту ҳаёти
нав диҳад. Барои ин ту танҳо аз
Ӯ илтимос кун!

/12
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Исо хӯрок медиҳад
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 6:35

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

Юҳанно
6:1-14-ро хон

Исо одамонро шифо
медод ва мӯъҷизаҳо
мекард. Аз паси Ӯ
бисёр одамон
мерафтанд, то ки
суханони Ӯро
шунаванд ва
мӯъҷизаҳояшро
бинанд. Ин дафъа онҳо
ба як ҷои беодам
омаданд. Бегоҳӣ ҳама
гурусна шуданд. Акнун
онҳо аз куҷо хӯрок
меёбанд? Аммо Исо
медонист, ки чӣ тавр Ӯ ба ҳамаи онҳо хӯрок медиҳад.

Яке аз шогирдони Исо, Филиппус, кӯшиш кард ҳисоб кунад, ки барои хӯрондани ин қадар
одами бисёр чӣ қадар пул лозим мешавад. Шогирди дигараш Андриёс бошад, писаракеро
ёфт, ки барои хӯрдан панҷ кулча ва ду моҳича дошт. Андриёс мефаҳмид, ки ин хӯрок
барои 5 ҳазор одам хеле кам аст.

● Хат кашида, расми шогирдонро бо он чизе ки онҳо гуфтанд, пайваст кун.

/4
Филиппус

Андриёс

Ин хӯрок барои ин
қадар одам хеле кам

аст!

Барои ба ин қадар
одам хӯрок додан

пули бисёр лозим аст.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



ҲАМАГӢ: 

● Писарак барои хӯрдан чӣ
дошт? Расми хӯрокеро, ки ӯ
дошт, пурра кун. Баъд дар
катакчаҳои поён бо рақам
навис, ки ӯ чӣ қадар чизи
хӯрданӣ дошт.

кулча   ва моҳича.

Танҳо Исо метавонист ба онҳо хӯрок диҳад. 

Исо ба одамон гуфт, ки ба рӯи алаф шинанд. Одамон бисёр буданд: 5000 нафари онҳо
мардҳо буданд. Ҳамчунин занҳо ва кӯдакон буданд. Баъд Исо панҷ кулча ва ду моҳичаро
гирифта, барои ин Худоро шукр гуфт.

Шогирдон хӯрокро ба одамон тақсим мекарданд. Хӯрок чунон бисёр шуд, ки ҳар кас ба
серӣ хӯрд! Худованд Исо ҳама чизро офаридааст, бинобар ин Ӯ ба ҳамаи он одамон хӯрок
дода тавонист.

Вақте ки онҳо сер шуданд, Исо ба шогирдонаш гуфт, ки боқимондаи хӯрокро ҷамъ кунанд.
Онҳо аз хӯроки боқимонда дувоздаҳ сабади пур ҷамъ карданд! Хӯрок аз миқдори лозимӣ
зиёдтар буд, ва ҳеҷ кас гурусна намонд.

● Хат кашида, аввал ва охири ҷумлаҳоро дуруст пайваст кун.

Одамон ба боқӣ монд.

Исо барои хӯрок рӯи алаф нишастанд.

Хӯрок ба ҳама расид.

Аз хӯрок дувоздаҳ сабад Худоро шукр гуфт.

Вақте ки ин мӯъҷиза рӯй дод, одамон фаҳмиданд, ки Исо Одами ғайриоддӣ аст. Баъдтар
Исо ба шогирдонаш фаҳмонд, ки Ӯ Кӣ мебошад.

● Суханони Худованд Исоро ранг кун.

Ман нони ҳаёт ҳастам.
Юҳанно 6:35

Исо Худро чунин номид, то одамон дар хотир доранд, ки Ӯ ба онҳо хӯрок дод. Ӯ инчунин
ба онҳо фаҳмонд, ки мақсади асосии Ӯ - нони рӯҳонӣ додан аст, то ки одамон соҳиби
ҳаёти ҷовидонӣ шаванд.

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Исо шифо медиҳад
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 5: 24

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

Юҳанно
5:1-15-ро хон

Оё ту ягон одамеро медонӣ, ки
сахт бемор аст ва роҳ гашта
наметавонад? Як бор худатро дар
ҷои ӯ тасаввур кун. Ин ҳикоя дар
бораи одаме аст, ки 38 сол сахт
бемор буд! 

Ӯ ҳамроҳи бисёр беморони дигар дар назди ҳавзи Байт-Ҳасдо мехобид. Ин ҳавз дар
Ерусалим, дар назди дарвозаи Меш ҷойгир буд. Ҳама беморон ба ҳаракат омадани оби
ҳавзро интизор мешуданд.  Ҳангоми ба ҳаракат омадани об ҳар кас кӯшиш мекард тезтар
ба ҳавз дарояд, чунки танҳо касе ки аввалин шуда ба об медаромад, шифо меёфт. Аввалин
шуда ба об даромадани ин одами бемор мушкил буд, чунки ҳеҷ кас ба ӯ ёрӣ намедод.

● Кроссвордро пур кун.

1. Номи дарвозае ки дар наздаш ҳавз ҷойгир буд.
2. Бемор дар назди чӣ мехобид?
3. Чӣ баъзе вақт ба ҳаракат меомад ва беморон шифо 

меёфтанд?
4. Дар назди ҳавз бисёр ................  буданд.

Ва рӯзе назди ҳавз Исо омад. Ӯ истод ва бо ин бемор гап зад.

Исо аз ӯ пурсид: “Оё мехоҳӣ шифо ёбӣ?” Бемор гуфт, ки касе
нест, ки ба ӯ ёрӣ диҳад, то аввалин шуда ба об дарояд.

Исо ба вай гуфт: “Бархез, бистаратро (ҷогаҳатро) бардор ва
бирав”.

Барои бемор ин корро кардан ғайриимкон буд. Аммо ӯ он чиро
ки Исо ба вай гуфт, иҷро кард. Ва мӯъҷиза рӯй дод - акнун ӯ
шифо ёфт ва роҳ гашта метавонист!

/8
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ҲАМАГӢ: 

 Ин одам хеле шод шуд, чунки барои ӯ ҳаёти нав сар шуд!
Акнун ба ӯ лозим намеояд, ки назди ҳавз хоб равад.

● Исо ба бемор гуфт, ки чӣ кор кунад? Чоркунҷаҳоро аз рӯи тартиби воқеаҳо
дуруст рақамгузорӣ кун. (Рақамҳои 1, 2, 3-ро истифода бар) 

● Дар расм сурати рӯйро каш ва
нишон деҳ, ки бемор худашро чӣ хел
ҳис мекард, вақте ки Худованд Исо
ӯро шифо дод.

Ин одам шифо ёфт, аммо намедонист, ки ӯро Кӣ шифо дод. Баъд аз якчанд вақт Исо бо ӯ
дар Маъбад (Хонаи Худо) вохӯрд ва гуфт: “Инак шифо ёфтаӣ. Дигар гуноҳе накун, то ки ба
вазъияти бадтаре дучор нашавӣ”.   

● Вақте ки Исо бо ин одам дар Хонаи Худо вохӯрд, ба ӯ чӣ гуфт?

дору хӯр         машқи ҷисмонӣ кун         гуноҳ накун         парҳез кун

Танҳо Худованд Исо метавонад гуноҳҳои моро бахшад ва
ҳаёти нав диҳад. Ҳар яки мо бояд бахшида шудани
гуноҳҳоямонро ба даст оварем ва дигар гуноҳ накунем, то
ки хурсандии ҳаёти нави мо бо Худо гум нашавад. 

/6
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ҲИКОЯИ 4-УМ: Исо ҳаёт мебахшад
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 5:21

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

Марқус 
5:21-43-ро хон

Ёир дар шаҳри худ одами баобрӯ буд. Рӯзе
духтари 12-солаи ӯ сахт бемор шуд.
Духтарак дар дами марг буд, ва ҳеҷ кас
вайро шифо дода наметавонист. Ёир Исоро
ба хотир овард. Ӯ медонист, ки Исо
одамонро шифо медиҳад!

Ёир шитобон назди Исо рафт. Вақте ки ӯ
Исоро ёфт, пеши пойҳои Ӯ афтода, илтимос
кард, ки омада, духтарашро шифо диҳад.
Исо ғами Ёирро дид ва дарҳол ба хонаи ӯ
равона шуд.

● Кӣ бемор буд?      __ __ __ __ __ __ __  Ёир.

● Ёир киро ҷустуҷӯ мекард?      __ __ __ ро.

Вақте ки онҳо дар роҳ буданд, аз хонаи
Ёир хабари бад расонда гуфтанд:
“Духтарат мурд. Исоро дигар ташвиш
надеҳ”. Эҳтимол, Ёир хеле зиқ шуд ва
фикр кард, ки барои ба духтараш ёрӣ
додан аллакай дер шуд. Аммо Исо ғами
Ёирро медид ва ӯро ором карда, гуфт:
“Натарс, фақат бовар кун!”

Дере нагузашта онҳо назди хонаи Ёир
омаданд. 
Дар он ҷо бисёр одамон ҷамъ шуда
буданд, ки барои духтараки мурда гиря
мекарданд. 
Исо ҳамроҳи падару модари духтарак ва
се шогирдаш ба ҳуҷраи вай даромад. Ӯ
духтаракро аз дасташ гирифт ва гуфт, ки
хезад. 
Вақте ки духтари Ёир аз ҷояш хест ва роҳ
гашт, ҳама ба ҳайрат афтоданд! 

/4
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ҲАМАГӢ:

Баъд ба духтарак хӯрок оварданд. Ёир хеле хурсанд буд, ки Исо ба хонаи ӯ омад ва
духтарашро зинда кард!

● Духтарак чандсола буд?

● Чанд кас ҳамроҳи Исо ба ҳуҷраи духтарак даромаданд?

● Исо чӣ кор кард? Ҷавобҳои нодурустро хат зан.

Ӯ ба рӯи духтарак пуф кард.           Ӯ духтаракро аз дасташ гирифт.

Ӯ ба духтарак гуфт, ки бархезад.     Ӯ сари духтаракро бардошт.

● Кошинро (мозаикаро) пур кун. Калимаҳоро дар қисмҳои мувофиқи
кошин навишта, нишон деҳ, ки баъд чӣ рӯй дод. 

Исо Писари Худо аст, бинобар ин қудрат
дошт, ки духтаракро ба ҳаёт баргардонад. Мо
бояд ҳар рӯз ба Худо барои ҳаёте ки Ӯ ба мо
бахшидааст, шукр гӯем. Чӣ хел хуб аст, ки мо ҳаёт
дорем ва аз чизҳои хуб ва нек, ки Худо ба мо додааст,
ҳаловат мебарем. Худованд Исо мехоҳад ба мо боз як
ҳаёт диҳад - ҳаёти ҷовидонӣ. Мо метавонем аз Ӯ бахшида шудани гуноҳҳоямон,
мадад барои дуруст зиндагӣ кардан ва ҳаёти ҷовидонӣ дар Осмон гирем. Худо ин
чизҳоро ба ҳамон кас медиҳад, ки бовар мекунад, ки Худованд Исо барои
гирифтани гуноҳҳояш ва ҳаёти ҷовидонӣ бахшидан мурд. 

● Суханони аз Румиён 6:23 овардашударо ранг кун.

Бахшоиши файзи Худо
ҳаёти ҷовидонист ба

воситаи Худованди мо
Исои Масеҳ.

/4

/4

/4

/4

роҳ гашт

духтарак
ҳамонлаҳза

бархест ва
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сатҳи
 2

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ДАРСИ 1-УМ:      Исо дар Ериҳӯ бо як 
одам вомехӯрад

Ояти тиллоӣ:

Луқо 19:10
Луқо 19:1-10-ро

хон

Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс дар бораи одаме нақл карда мешавад,
ки дар шаҳри Ериҳӯ коркуни андоз буд. Ӯ боҷ (андоз) ҷамъ мекард. Дар он
замонҳо чунин одамонро боҷгир меномиданд.

● Номи ин одамро дар поён навис. 

Ӯ дар кораш комёб шуда буд.

● Ояти 2-ро хон ва ду сабаберо, ки
ин суханонро тасдиқ мекунанд,
навис.

Он вақт одатан боҷгиронро ҳурмат намекарданд, чунки онҳо бисёр вақт беинсофӣ
мекарданд ва аз одамон аз миқдори даркорӣ зиёдтар пул мегирифтанд. Яҳудиён
боҷгиронро хиёнаткор ҳисоб мекарданд, чунки онҳо барои румиёни истилогар кор
мекарданд. Заккай, эҳтимол, аз корҳои бевиҷдононаи худ дилгир шуда буд ва
мехост ҳаёти нав, ҳаёти росткорона дошта бошад.

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

Ӯ хеле мехост Исоро бинад.

Ӯ барои дидани Исо одамонро тела карда мегузашт.

Ӯ аз сабаби қади пасти худ Исоро дида наметавонист.

Ӯ болои дарахти чанор баромад, то ки аз Исо пинҳон шавад. 

Ӯ болои дарахти анҷир баромад, то ки Исоро бинад.

Ӯ _________________  буд.

Ӯ _________________  буд. 
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ҲАМАГӢ: 

Заккай дар бораи Исо шунида буд ва мехост Ӯро бинад. Ӯ умедвор набуд, ки Исои пок ва
росткор бо ӯ барин одами гуноҳкор ва бевиҷдон гап мезанад. 

● Аз Китоби Муқаддас навис, ки вақте ки Исо аз назди дарахт мегузашт,
Ӯ ба Заккай чӣ гуфт.

Ин суханон ба мо нишон медиҳанд, ки Худованд Исо ба пешвози онҳое меояд, ки мехоҳанд
Ӯро шиносанд ва ҳаёти гуноҳолудашонро тарк кунанд, ҳатто агар онҳо одамони хуб набошанд
ва ҳама онҳоро бад бинанд.

Заккай дуру дароз андеша накард. Ӯ аллакай медонист, ки чӣ кор мекунад, чунки ӯ хеле
мехост Исоро бинад. 

● Заккай ба пешниҳоди Исо чӣ ҷавоб дод? Ин оятро дар поён навис. 

Ин қарори бохирадона буд! Оё ту Исоро ҳамчун Наҷотдиҳанда ва Худованди худ қабул
кардаӣ? (Юҳанно 1:12-ро хон)

Он рӯз Заккай ба “чорраҳа”-и ҳаёташ наздик шуд. Қарори ӯ (ояти 8) нишон медиҳад, ки чӣ
гуна ӯ тағйир ёфт. Ӯ ҳамчун пайрави Худованд Исо рафтору кирдорашро пурра дигаргун
намуд. Исо тасдиқ кард, ки ин боҷгир наҷот ёфт! (оятҳои 9 ва 10)

● Оятҳои 8-10-ро хон ва ҷавобҳои саволҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.
Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо навишта шудаанд.

1. Заккай __ __ __ __ __  дороияшро доданӣ буд.

2. Заккай Исоро Кӣ номида, ба Ӯ муроҷиат намуд?

3. Исо гуфт, ки ба хонаи Заккай чӣ омад?

4. Заккай гуфт, ки як қисми дороияшро ба
киҳо медиҳад?

5. Исо Худашро Кӣ номид?  __ __ __ __ __ __   Одам

6. Исо Заккайро писари кӣ номид?

● Ояти тиллоиро навис. 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ДАРСИ 2-ЮМ: Исо дар назди чоҳ бо зане вохӯрд
Ояти тиллоӣ:

Румиён 6:23
Юҳанно 4:5-30-ро

хон

Дар дарси гузашта мо дидем, ки яҳудиён боҷгиронро (ҷамъкунандагони андозро) эҳтиром
намекарданд. Дар ин дарс мо бо гурӯҳи дигари одамон вомехӯрем, ки онҳоро ҳам яҳудиён
дӯст намедоштанд.

● Ояти 9-ро хон ва номи ин гурӯҳи одамонро пурра кун.

Боре Исо аз Сомария мегузашт ва ба як шаҳри
он омад.

● Номи ин шаҳрро навис.

Яҳудиён аз ин одамон нафрат доштанд ва бо онҳо ягон муносибат доштан намехостанд,
чунки сомариён - исроилиёни бо дигар халқҳо омахташуда буданд ва шариати динии
яҳудиёнро нодуруст маънидод мекарданд. Аммо Худованд Исо ҲАМА ОДАМОНРО дӯст
медорад! Биё мебинем, ки Ӯ ба як зани сомарӣ чӣ тавр муносибат кард.

● Дар ҷумлаҳои поён ҲАМА КАЛИМАҲОИ НОДУРУСТРО хат зан.

Исо аз сафар монда шуда, назди ДАРАХТ / ДАРЁ / ЧОҲ нишаст.

Ба ин ҷо як зан омад, то ки ГӮСФАНДОНАШРО ОБ ДИҲАД / ОБ ГИРАД / КОСАВУ

ТАБАҚҲОЯШРО ШӮЯД.

Исо аз ӯ хоҳиш кард, ки БАРОИ НӮШИДАН ОБ ДИҲАД / РАВАД / ХӮРОК ДИҲАД.

Зан аз хоҳиши Ӯ ҳайрон шуд, чунки Исо  СОМАРӢ / ЯҲУДӢ / РУМӢ буд, лекин зан -

СОМАРӢ / МӮОБӢ / ЯҲУДӢ.

Вақте Исо гуфт, ки метавонад ба вай КАМТАР ПУЛ / ОБИ ҲАЁТ / АТРИ ҚИМАТБАҲО

диҳад, зан хеле ҳайрон шуд.

Исо ба зани сомарӣ “оби ҳаёт” пешниҳод кард. Ин “об” метавонад ӯро хушбахт намуда,
ҳаёташро бо мазмун ва маънои ҳақиқӣ пур кунад. Ин “об” инчунин ба ӯ ҳаёти ҷовидонӣ
мебахшад, ки ҳамроҳи Худо дар осмон аст. Зан хоҳиши калон пайдо кард, ки ин “оби
ҳаёт”-ро дошта бошад!

● Он чиро ки зан дар ҷавоб гуфт, навис (ояти 15).

С __ __ __ __ __ __ __ .
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ҲАМАГӢ: 

● Баъд Худованд Исо бо ӯ дар бораи дигар чиз гап зад.

Ӯ ба зан гуфт, ки киро ҷеғ занад?

Зан хеле ҳайрон шуд, ки Худованд Исо дар бораи ҳаёт ва гуноҳҳои ӯ ҳама чизро медонад!
Ӯ фаҳмид, ки Исо Одами махсус аст!

● Ӯ Исоро кӣ номид? (Ба ояти 19 нигоҳ кун)

Дере нагузашта ӯ фаҳмид, ки Исо аз он чи ӯ фикр мекард, бузургтар аст!

● Ояти 25-ро хон ва ҳарфҳои партофташудаи калимаро навис:

“Исо   M __ __ __ __  аст”.

Ин калима унвони Наҷотдиҳанда мебошад, ки Худо ваъда дода буд ба замин мефиристад.
Исо ба зан гуфт, ки Ӯ Ҳамон Наҷотдиҳандаи ваъдашуда мебошад.

● Он чиро, ки Исо гуфт, навис. (ояти 26).

● Акнун ба саволҳо ҷавоб деҳ.

Дар охири сӯҳбати онҳо киҳо омаданд?

Шогирдон аз чӣ ҳайрон шуданд?

Зан ба куҷо рафт?

Ӯ дар назди чоҳ чиро монда, рафт?

● Дар ояти 29 гуфта мешавад, ки ӯ ба одамони шаҳрашон чӣ мегуфт.
Ин оятро навис.

Зани сомарӣ фаҳмид, ки Исо дар ҳақиқат Масеҳ аст. Ӯ ин ҳақиқатро бо ҷону дил қабул
кард. Ӯ соҳиби “оби ҳаёт” шуд, ки онро ба ӯ Исо пешниҳод кард. Оё ту ба Исо бовар
мекунӣ? Оё ту бахшоиши Худоро, ки ҳаёти ҷовидонӣ ба воситаи Худованди мо Исои
Масеҳ аст, қабул кардаӣ? (Румиён 6:23)
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ДАРСИ 3-ЮМ: Исо бо одаме вохӯрд, ки 
назди Ӯ шабона омад Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 3:18
Юҳанно 3:1-16-ро

хон

Ҳар яки мо рӯзи таваллуди худро дар хотир дорем! Барои бисёр
одамон ин рӯз иди хурсандиовар аст, чунки дӯстон табрик
мекунанд, тӯҳфаҳо медиҳанд, ва торти идона мешавад!

Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс Худованд Исо
мефаҳмонад, ки чӣ тавр одам метавонад аз Худо таваллуди дубора
(таваллуд аз олами боло) ёбад.

● Дар поён навис, ки номи одаме ки бо Исо сӯҳбат кард чӣ буд ва ӯ кӣ буд.
(Ба ояти 1-ум нигоҳ кун)

Ҳангоми сӯҳбат Худованд Исо чандин бор гуфт, ки одамон барои ба Подшоҳии Худо дохил
шудан бояд АЗ ОЛАМИ БОЛО ТАВАЛЛУД ШАВАНД.

● Аз Китоби Муқаддас ЯКЕ аз гуфтаҳои Исоро дар ин бора навис. 
(Дар матни Китоби Муқаддас барои ин дарс якчанд гуфтаҳои
Худованд Исо дар ин бора баён шудаанд)

Ниқӯдимус инро фаҳмида наметавонист! Наход Исо дар бораи он мегӯяд, ки одам бояд боз
кӯдаки хурд шуда, аз нав таваллуд ёбад?

● Дар кадом оят Ниқӯдимус мегӯяд, ки инро намефаҳмад?

Ниқӯдимос нодуруст мефаҳмид! Пас, вақте ки Исо дар бораи таваллуди дубора сухан
мегуфт, чиро дар назар дошт? Фикр кун! Таваллуди ту аз падару модарат ба ту ҳаёти
заминӣ бахшид. Аммо Исо дар бораи чунин таваллуд нагуфта буд. Ӯ ба Ниқӯдимус дар
бораи таваллуди дуюм - таваллуд аз Худо гуфт, ки ҳангоми он одам ҲАЁТИ НАВИ
РӮҲОНӢ пайдо мекунад.

● Кадом оят чунин ҳаёти навро тасвир мекунад? 

Маънои АЗ ОЛАМИ БОЛО ТАВАЛЛУД ШУДАН  - АЗ ХУДО ҲАЁТ ПАЙДО КАРДАН
мебошад, ки хеле беҳтар аст ва ҳеҷ гоҳ тамом намешавад. Худо чунин ҳаётро бемузд,
ҳамчун тӯҳфа пешниҳод мекунад. (Румиён 6:23-ро хон).

Номи ӯ ................................ буд.

Ӯ ......................   ................. буд.

/1

/2

/1

/2

ояти:

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3



ҲАМАГӢ: 

Худо ҳаёти ҷовидониро танҳо бо ЯК ШАРТ медиҳад. Ояти 15 ва 16 дар бораи ин шарт гап
мезананд.

● Дар поён навис, ки барои ҳаёти ҷовидониро соҳиб шудан чӣ кор кардан лозим аст.

Ту воқеаи Аҳди Қадимро, ки дар борааш Исо ба
Ниқӯдимус гуфт, дар хотир дорӣ? Онро аз Ададҳо 21:4-9
хон. Мусо мори мисинро бар хода бардошт. Ҳар
моргазидаи мурдаистода, ки бовар карда, ба мор нигоҳ
мекард, аз заҳри марговари мор шифо меёфт, яъне
соҳиби ҲАЁТИ НАВ мешуд. Ҳоло ҳар касе ки ба Исо,
ки ба салиб бардошта шуда буд, бовар кунад, соҳиби
ҲАЁТИ ҶОВИДОНӢ мешавад.

● Ояти тиллоиро навис.

● Кроссвордро дар асоси матни Китоби Муқаддас барои ин дарс пур кун.

Аз боло ба поён

1. Ниқӯдимус ба кадом гурӯҳи динӣ
тааллуқ дошт?

2. Исо ҳангоми сӯҳбат номи кадом
одамро аз Аҳди Қадим хотиррасон
кард?

3. Ҳодисаи аҷоибро боз чӣ тавр
меноманд? (ояти 2).

Аз чап ба рост

4. Ниқӯдимус кадом вақт назди Исо
омад? 

5. Мусо чиро бар хода бардошта буд?  

6. Худо чиро дӯст дошт?  

7. Ниқӯдимус Исоро кӣ номид (ояти 2)  

8. Мо ба воситаи Кӣ аз олами боло
таваллуд мешавем?  

9. Барои соҳиби ҳаёти ҷовидонӣ шудан чӣ доштан лозим аст?
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ДАРСИ 4-УМ: Исо бо шахси кӯр вомехӯрад
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 3:36
Юҳанно 9:1-38-ро

хон

Хеле андӯҳовар аст вақте ки одам кӯр таваллуд мешавад! Исо ба ин шахси кӯр раҳм кард
ва бо қудрати Худ ӯро бино намуд.

● Ҷумлаҳои дурустро бо аломати (V), ва нодурустро бо аломати (Х) қайд кун.
- Шахси кӯр садақа мепурсид.
- Худованд Исо ба дасти Худ туф кард.
- Ӯ гил сохт ва онро ба чашмҳои кӯр молид.
- Исо кӯрро ба ҳавзи Шилӯаҳ фиристод.
- Шахси кӯр ба суханони Худованд Исо итоат кард

ва бино шуд.

Вақте ки ӯ бори аввал одамон ва олами атрофро дид, хеле ба ҳаяҷон омад ва хушбахт шуд!
Аммо аз ин ҳодисаи рӯйдода на ҳама хурсанд шуданд. Баъзе одамон дар бораи одами хуб
ё одами бад будани Исо баҳс мекарданд.

● Оятҳои 13-17-ро хон ва ба саволҳо ҷавоб гардон.

Одамонеро, ки ин баҳсро сар карданд, чӣ меномиданд?

Барои чӣ баъзе аз онҳо фикр мекарданд, ки Исо Худо (аз ҷониби Худо) нест?

Барои чӣ, аз рӯи суханони дигарон, Исо гуноҳкор буда наметавонист?

Шахси биношуда дар бораи Исо чӣ гуфт? (ояти 17)

Мо мебинем, ки он вақт ақидаҳои одамон дар бораи Исо гуногун шуданд. Аммо дар
замони мо ҳам худи ҳамон чиз рӯй дода истодааст. Баъзе одамон ТАРАФДОРИ Исо
мебошанд, дигарон бошанд, ЗИДДИ Ӯ. Шояд, ту фикр мекунӣ, ки “Оё ин аҳамият дорад?”
Ояти тиллоиро хон. Дар кадом қисми оят инчунин дар бораи ТУ сухан меравад? 

Яҳудиён бовар намекарданд, ки ин шахс дар ҳақиқат кӯр буд.

● Онҳо аз кӣ пурсиданд, ки оё ӯ дар ҳақиқат кӯр таваллуд шудааст?
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Аммо баҳс дар бораи Исо давом мекард. Фарисиён талаб мекарданд, ки шахси
биношуда Исоро гуноҳкор эътироф кунад. Аммо ӯ бо ин розӣ шуда
наметавонист!

● Он чиро, ки ӯ гуфт, навис (ояти 25).

● Дере нагузашта ӯ далерона фаҳмонд, ки барои чӣ
ба Исо бовар мекунад. Ояти 33-ро навис.

Дар натиҷа, роҳбарони яҳудӣ ӯро аз куништ (ибодатхона) ронданд (оятҳои 22
ва 34). Ӯ фаҳмид, ки ба Худованд Исо бовар кардан ва дар бораи ин ба дигарон
гап задан на ҳама вақт осон аст. Вақте ки дигарон аз ӯ рӯй гардонданд, маълум
шуд, ки Худованд Исо - ДӮСТИ ҲАҚИҚИИ ӯ аст. Исо назди шахси биношуда
омад ва ба вай барои фаҳмидани ин ҳақиқатҳо ёрӣ расонд.

●   Ба оятҳои 35-38 нигоҳ кун ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки чӣ рӯй дод.

Агар мо ҳам тамоми ҳаётамонро ба Худованд Исо бахшем, метавонем ба
дастгирӣ ва муносибати неки Ӯ умед дошта бошем.

● Дар зери суханон навис, ки онҳоро кӣ гуфтааст:
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Мо медонем, ки Он
Шахс гуноҳкор аст. 

...............................................

Вай болиғ аст, аз
худаш пурсед!

...............................................

Имон дорам, Худовандо!

...............................................

Ман нури ҷаҳонам. 

...............................................

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:



ДАРСИ 1-УМ: Суханони Исо
Дар бораи гуноҳ Ояти тиллоӣ:

Луқо 19:10 
Луқо 19:1-10-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Матто 7:24-27  •  Юҳанно 5:24  •  Юҳанно 8:31-37

Баъзе вақт дар сарлавҳаҳои мақолаҳои рӯзномаҳо (газетаҳо) фикрҳои
аҳамиятноки олимон ё сиёсатмадорони машҳур баён мешаванд. Аммо дере
нагузашта суханони онҳо фаромӯш мегарданд. Аммо суханони Худованд Исоро
2000 сол боз мехонанд ва дар хотир нигоҳ медоранд.

● Аз ишораҳои Китоби Муқаддас истифода бурда, барои мақолаҳои поён
сарлавҳа навис.

Марқус 1:22 Марқус 12:37(б) Юҳанно 7:46

● Аз матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс истифода бурда,
кроссвордро пур кун.

1. Исо ба шаҳри ............. ворид шуд.

2. Заккай барои дидани 
Исо давида .....  гузашт.

3. Ӯ  ..............  боҷгирон буд.

4. Ӯ одами  ..................... буд.

5. Ӯ болои дарахти .......... баромад.

6. Заккай барои он болои дарахт баромад, 
ки Исоро ..............  мехост.

Продолжение
на стр. 5

Продолжение
на стр. 5 ХАБАРҲОПродолжение

на стр. 5
Продолжение

на стр. 5 ХАБАРҲОПродолжение
на стр. 5

Продолжение
на стр. 5 ХАБАРҲО
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

Заккайро дар шаҳрашон ҳурмат намекарданд. Ҳеҷ кас ба ӯ бовар намекард, ва маълум аст, ки
барои чӣ ин тавр буд.

● Аз кадом оят мо мефаҳмем, ки ӯ беинсоф буд?

Заккайро инчунин ХОИН шумурдан мумкин буд, чунки ӯ барои румиён, ки мамлакатро забт
карда буданд ва ба халқи яҳудӣ зулму ситам мекарданд, боҷ (андоз) ҷамъ мекард. Сокинони
шаҳр бо ӯ рафтуомад намекарданд, аммо бо вуҷуди ин Худованд Исо ба ӯ аҳамият дод.

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

Худованд Исо медонист, ки Заккай дар куҷо аст.

Худованд Исо ба Заккай аҳамият надод.

Худованд Исо медонист, ки касби Заккай чӣ аст.     

Худованд Исо хеле серкор буд, бинобар ин дар назди дарахт наистод.

Худованд Исо медонист, ки Заккай чӣ гуна одам аст.  

Худованд Исо ба хонаи Заккай меҳмон шуд. Одамони дигар Исоро барои чунин кораш танқид
мекарданд.

● Бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки барои чӣ одамон Исоро танқид мекарданд?

● Хат кашида, расми Заккайро бо ду ҷумла, ки ҷавоби ӯро ба Исо беҳтар тасвир
мекунанд, пайваст намо.

Ӯ аз дарахт фуромадан намехост. 

Ӯ гуфт, ки корҳои нодурусти кардаашро ислоҳ менамояд.

Ӯ гуфт, ки чӣ хеле ки буд, ҳамон тавр мемонад.

Ӯ аз гуноҳҳояш тавба кард.        

Ӯ ба Исо гуфт, ки равад.

Худованд Исо, новобаста ба танқиди одамон, гуфт, ки “Имрӯз ба ин хона наҷот омадааст”. Биё
мебинем, ки ин суханон барои Заккай чӣ аҳамият доштанд.

Ибораи “наҷот ёфтан” ҳаёти шахси масеҳиро аз он лаҳза тасвир мекунад, ки ӯ Худованд Исоро
ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кард.

● Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун. 1 Тимотиюс 1:15-ро хон. 
Вақте ки мо ба Исо имон меоварем, аз ҶАЗО барои гуноҳҳои ..... наҷот меёбем, чунки Худованд
Исо барои наҷот додани гуноҳкорон омад.

Ибриён 7:25-ро хон. Дар ин ҷо гуфта шудааст, ки Худованд Исо ҳамеша ........ аст.  Бинобар ин

гуноҳкоронеро, ки аз гуноҳҳояшон тавба мекунанд, ҲАМА ВАҚТ НАҶОТ ДОДА

МЕТАВОНАД.

Акнун Ибриён 9:28-ро хон. Дар ин ҷо гуфта шудааст, ки рӯзе Исо бори .......... меояд. Он гоҳ Ӯ

одамони наҷотёфтаро гирифта, назди Худо ба Осмон мебарад. Онҳо ҳамеша ҳамроҳи

Худо дар Осмон мешаванд, ва дар он ҷо дигар ГУНОҲ ВА МАРГ НАМЕШАВАД. 

Ва ҳоло ҳам Худованд Исо ба пешвози онҳое меояд, ки наҷотро меҷӯянд, то ки онҳоро аз гуноҳ
озод кунад. 

Ояти:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ДАРСИ 2-ЮМ: Суханони Исо
Дар бораи биноӣ Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 9:5
Юҳанно, 

боби 9-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Юҳанно 8:12; 12:44-46  •  Аъмол 26:12-18  •  1 Петрус 2:9

Вақте ки қувваи барқро хомӯш мекунанд ва хона торик мешавад, ту кӯшиш мекардӣ дар
хона роҳ гардӣ? Дар чунин ҳолат ту танҳо девор ва дигар чизҳоро даст-даст карда, роҳ
гашта метавонистӣ. Эҳтимол, ту ба ягон чиз бармехӯрдӣ ё нохост ягон чизро меғалтондӣ.
Дар торикии пурра роҳ гаштан хатарнок аст. Касоне ки чашмонашон кӯр ё хира аст,
ҳангоми роҳгардӣ ба душвориҳои зиёд дучор мешаванд. Онҳое ки Худованд Исоро
намешиносанд, ба ҳамин хел одамон монанданд. Онҳо намебинанд, ки дар ҳаёташон ба
куҷо рафта истодаанд. Онҳо воқеияти рӯҳониро намебинанд ва он хатарро, ки онҳоро дар
оянда интизор аст, намефаҳманд.

Худованд Исо дар ин бора якчанд бор гуфтааст.

● Матнҳои овардашударо хон ва ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун.

Юҳанно 3:19 Одамон торикиро бештар аз рӯшноӣ ......  доштанд, 
чунки аъмоли (кирдори) онҳо бад аст.

Юҳанно 8:12 Онҳое ки Исоро пайравӣ намекунанд, дар торикӣ  .......  мегарданд.

Юҳанно 12:46 Онҳое ки ба Исо имон доранд, дар торикӣ .....................  .

Мӯъҷизае ки дар матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс баён шудааст, ба мо мефаҳмонад,
ки дар ҳаёти одаме ки бо Худованд Исо вомехӯрад, чӣ гуна дигаргуниҳо рӯй медиҳанд.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис ва баъд онҳоро дар муаммо ёфта,
дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо ҷойгир шудаанд. 

1. Ин шахс кӯри ................   буд.

2. Шогирдони Худованд Исо фикр мекарданд, ки ӯ аз сабаби ................ кӯр буд.

3. Худованд Исо гуфт, ки ........... ояд, ҳеҷ кас 
наметавонад коре бикунад.

4. Худованд Исо гуфт, ки Ӯ .............. аст.

5. Худованд Исо ...........  сохт.

6. Худованд Исо онро ба ......................  кӯр молид.

7. Ӯ ба кӯр гуфт, ки ба ҳавзи ................. равад.

8. Шахси биношуда гуфт: " ...........  дорам, Худовандо!"
(ояти 38)

Ӯ бино шуд ва дида метавонист, аммо акнун мушкилиҳои нав сар шуданд! Аксар вақт,
ҳангоме ки одам ба Худованд Исо имон меоварад, бо ӯ ҳам чунин мешавад. 
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ҲАМАГӢ: 

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо навис, ки ин суханонро кӣ гуфтааст. Ҷавобҳоро аз рӯйхати 
зерин интихоб кун:

Падар ва модар       Ҳамсояҳо       Кӯр       Фарисиён       Худованд Исо

“Оё ин ҳамон нест, ки нишаста, гадоӣ мекард?”

“Ман ҳамонам”.

“Ин одам аз ҷониби Худо нест, чунки шанберо нигоҳ намедорад”. 

“Мо медонем, ки ин писари мост, ва кӯр зоида шудааст.
Лекин ҳоло чӣ тавр бино шудааст, намедонем”.

Шахси кӯр дар бораи Худованд Исо бисёр намедонист, аммо Навиштаҳои Муқаддасро медонист
ва фаҳмида тавонист, ки Исо аз ҷониби Худо аст.

● Вақте ки кӯр бино шуд, дар бораи Худованд Исо бисёр чизро фаҳмид.

Ояти 11-ро хон Шахси кӯр Ӯро номид.

Ояти 17-ро хон Шахси кӯр Ӯро  номид.

Ояти 38-ро хон Шахси кӯр Ӯро  номид.

Дар охир роҳбарони динӣ кӯри биношударо аз ибодатгоҳ ронданд.

● Ин суханонро бо рақамҳои аз 1 то 4 рақамгузорӣ карда, онҳоро аз рӯи ҳамон тартибе 
ки гуфта шуда буданд, гузор.

Худованд Исо натанҳо чашмони кӯрро бино кард, то ки ӯ ҷисман дида тавонад, балки инчунин ба
ӯ фаҳмиши онро дод, ки Кӣ будани Худованд Исоро донад. Ва одаме ки пеш кӯр буд, ба Ӯ имон
овард.

● Юҳанно 8:12-ро, ки ба ояти тиллоӣ хеле монанд аст, навис. 
Баъд дар гирди он чи ХАТ КАШ, ки мо бояд бикунем, то ки “нури ҳаёт” ёбем. 

Ин боз як сухани аҳамиятноки Худованд Исо аст. Ӯ кӯри модарзодро шифо дод, ва бо ин исбот
намуд, ки Ӯ дар ҳақиқат нур аст!
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Ту Ӯро дидаӣ, ва Ӯ ҳамон
аст, ки ҳоло бо ту гуфтугӯ

мекунад.

Имон дорам, Худовандо!
Оё ту ба Писари Одам имон

дорӣ?

Эй оғо, Ӯ кист?



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ДАРСИ 3-ЮМ: Суханони Исо
Дар бораи чӯпонон Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 10:9
Юҳанно 

10:1-33-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Забур, таронаи 22  •  Ишаъё 40:10-11
•  Луқо 15:3-7  •  Ибриён 13:20

Мо ду воқеаро аз ҳаёти Худованд Исо дида баромадем, ки ба мо барои фаҳмидани суханони
Ӯ мадад карданд. Ин дафъа Худованд Исо барои фаҳмондани таълимоти Худ масалро
истифода бурд.

● КРОССВОРД. Ба оятҳои 2-11 нигоҳ кун.

Аз боло ба поён
1. Чӯпонҳои дурӯғин ҳастанд, ки гӯсфандон аз ақиби онҳо намераванд. Худованд Исо

онҳоро ................ меномад.

2. Вақте ки мо ба воситаи дар дохил мешавем, ............... пайдо мекунем.
(ояти 9) 

3. Ӯ гӯсфандонро ном ба ном .............. .

4.  Ҳарфҳоро дуруст ҷо ба ҷо кун, то фаҳмо шавад, ки гӯсфандон
аз ақиби кӣ намераванд: б, а, н, о, г, е.

Аз чап ба рост
5. Гӯсфандоне ки (одамоне ки) аз ақиби Ӯ мераванд,

ба .......... Ӯ гӯш медиҳанд.

6. Исо гуфт, ки “Ман .......... некам".

7. Гӯсфандон Чӯпони ҳақиқиро .................  .

8. Ӯ пешопеши онҳо .................  .

Ҳар як одам гуноҳкор аст ва бе мадади Худо наметавонад ҳаётеро, ки ба Ӯ писанд аст, ба
сар барад.

● Дар Ишаъё 53:6 гуфта мешавад, ки ҳамаи мо   ____________   ________________

____________  будем, ҳар яке ба роҳи худ мерафтем. 

Мо эҳтиёҷ дорем, ки Худованд Исо ба мо нишон диҳад, ки дар ҳаётамон бо кадом роҳ
равем, ва дар лаҳзаҳои мушкил мадад намояд. 

● Матни Китоби Муқаддасро барои ин дарс бо диққат хон ва
дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

Исо гуфт, ки Ӯ барои ҳаёт додан омадааст. 

Исо гуфт, ки Ӯ барои “гӯсфандон” ҷони Худро фидо мекунад.

Исо гуфт, ки “гӯсфандон” Ӯро мешиносанд.

Исо гуфт, ки Ӯ Падарро намешиносад.

Худованд Исо дар бораи Худ ҳамчун дар бораи Чӯпони нек гап зад. Ин маънои онро дорад,
ки Ӯ ба гӯсфандони Худ аҳамият медиҳад ва ҳеҷ гоҳ онҳоро тарк намекунад. Ӯ барои
гӯсфандони Худ ҳатто ҷони Худро фидо кард. 
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● Калимаҳоро дар ҷои холии ҷумлаҳо мувофиқ гузошта, тасвири чӯпонони
муздурро пурра кун.

ғамхорӣ        худаш        гӯсфандон        гург        мегурезад        гург

Барои муздур гӯсфандон аз они ............... нестанд,  аз ҳамин сабаб вақте ӯ мебинад, ки

................ меояд,  гӯсфандонро монда ................. .

....................  ба  ................  ҳамла карда, онҳоро пароканда мекунад. 

Муздур барои гӯсфандон ......................  намекунад.

Худованд Исо Чӯпони Нек аст, чунки Ӯ барои гӯсфандони Худ ғамхорӣ мекунад ва ҳеҷ
гоҳ онҳоро тарк намекунад. Аммо, мутаассифона, бисёр одамон аз пайи Худованд Исо
намераванд.

● Одамон дар бораи Худованд Исо суханони гуногун мегуфтанд. Дар рӯ ба рӯи
суханҳои онҳо рақами он оятро навис, ки дар он ҷо онҳо навишта шудаанд. 

Худованд Исо дар бораи он гуфт, ки фақат ду гурӯҳ одамон ҳастанд. (Оятҳои 26 ва 27-ро хон)

● Дар ҳар ҷумла ибораи “гӯсфандони Ӯ ҳастанд”  ё
“гӯсфандони Ӯ нестанд”-ро мувофиқ навис.

Онҳо , чунки бовар намекарданд.

Онҳо , чунки ба овози Ӯ гӯш медоданд.

Онҳо , бинобар ин ҳаёти ҷовидонӣ доранд.

Онҳо , бинобар ин нобуд намешаванд.

Аз ҳамон лаҳзае ки мо ба Худованд Исо имон овардем, мо то абад аз
они Ӯ ҳастем. Ӯ ҳеҷ гоҳ моро тарк намекунад. Худоро шукр мегӯем,
ки моро дӯст медорад ва барои мо Чӯпони Нек дод, ки ба ҷои мо мурд,
то ки ба мо ҳаёт бахшад.

Ояти:

Ояти:

Ояти:

Ояти:Ӯ дев дорад ва девона аст.

Оё дев метавонад чашми кӯронро боз кунад?

Агар Ту Масеҳ (Наҷотдиҳанда) бошӣ, ошкоро бигӯ.

Ту, ки одам ҳастӣ, Худро Худо мехонӣ (мешуморӣ).

Оё ту дилпурона гуфта метавонӣ, ки “Худованд Чӯпони ман аст” ?

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B2

ДАРСИ 4-УМ: Суханони Исо
Дар бораи наҷот Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 3:16
Юҳанно 

3:1-16-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Ададҳо 21:4-9  •  Юҳанно 1:10-13  •  Юҳанно 14:6.
Худованд Исо баъзе вақт ба одамон ё ягон шахси алоҳида бо масалҳо ё бо суханони оддӣ
гап мезад. Ӯ онҳоро огоҳ мекард, дилбардорӣ мекард ва мадад мерасонд.

● Ҳама суханони Ӯ - суханони  .................... буданд.  (Юҳанно 3:34-ро хон)
Боре назди Исо як одам омад.

Ин одам фикр мекард, ки бисёр чизро медонад! Ӯ муаллими Шариати Худо буд! Аммо ба
Худованд Исо лозим омад, ки ба ӯ ҳама чизро аз сар фаҳмонад. Суханоне ки Худованд Исо
ба Ниқӯдимус гуфт, ҳоло ба мо ҳам дахл доранд. 

● Чӣ барои ту бисёр муҳим аст?

“Ту бояд  ”. (Ояти 7)

Лекин агар бо ту чунин нашавад?

“Ту наметавонӣ”. (Ояти 3)

Оё ту маънои инро мефаҳмӣ? Худованд Исо мегӯяд, ки агар мо тавба накунем, мо аз Ӯ
ҳаёти навро гирифта наметавонем ва ба Осмон дохил намешавем. 

● Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро бо калимаҳои мувофиқ пур кун.

рӯҳонӣ         гуноҳ        олами боло        ҷисмонӣ         оилаи        Худо
Вақте ки мо ҳамчун кӯдак таваллуд мешавем, мо соҳиби ҳаёти ....................... мегардем,

аммо ҳаёти ........................ надорем.  Мо ба осонӣ  ...................  мекунем ва аз

..............  дур мешавем.  

Вақте ки мо ба Худованд Исо имон меоварем, мо аз  ..................   ...........  таваллуд

мешавем. Он гоҳ ҳаёти нави рӯҳониямон сар мешавад, чунки акнун мо аъзои .............  Худо

мегардем.

Номи ӯ чӣ буд?

Ӯ дар байни яҳудиён кӣ буд?

Ӯ кадом вақт назди Исо омад?

Ӯ Исоро кӣ номид?
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Мо ҳаёти рӯҳониро ба воситаи Рӯҳулқудс (Рӯҳи Худо) пайдо мекунем. Меҳнатеро, ки Рӯҳулқудс
дар мо ба ҷо меоварад, фаҳмондан душвор аст, чунки онро дидан намешавад.

● Ояти 8-ро хонда, ҷумларо пур кун. “Бод ҳар ҷо ки ............ .............. .”

Мо бодро дида наметавонем, аммо чӣ тавр вазида, баргҳоро ҷунбондани онро мебинем.
Рӯҳулқудсро ҳам дидан намешавад, аммо он чиро ки Ӯ мекунад, дидан мешавад. Инро фаҳмидани
Ниқӯдимус душвор буд, чуноне ки дар замони мо ҳам фаҳмидани ин барои бисёр одамон душвор
аст!

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

Таваллуд аз олами боло - кори Рӯҳулқудс аст.

Мо ба воситаи рафтору кирдори некамон аз олами боло таваллуд меёбем. 

Танҳо одамони бад бояд аз олами боло таваллуд ёбанд. 

Касе ки аз олами боло таваллуд наёбад, ба Осмон дохил шуда наметавонад.

Худованд Исо дар охири сӯҳбаташ бо Ниқӯдимус асоси таълимоти Худро, ки Инҷил, яъне
Хушхабар меноманд, фаҳмонд. Ададҳо 21:4-9-ро хон. Худованд Исо дар мисоли ин воқеа
фаҳмонд, ки чӣ тавр мо ба воситаи имон (боварӣ) наҷот ёфта метавонем. 

● Калимаҳои партофташударо навис.

● Ояти тиллоиро навис.

.................. ба салиб

бардошта шуда буд.

Ин воқеа берун аз
Ерусалим рӯй дод.

Мо бояд ба Худованд Исо
.......... биёрем, то ки аз

марг барои гуноҳҳоямон
наҷот ёбем.

Мо ба воситаи имон
(боварӣ) ба Худованд Исо

соҳиби ........... абадӣ
мегардем.

Мор боло бардошта
шуда буд.

Ин воқеа дар биёбон
рӯй дод.

Одами мурдаистода
барои зинда мондан
бояд бовар карда, ба
мор нигоҳ мекард.

Одамон бовар карда, ба
мор нигоҳ мекарданд,
ва зинда мемонданд.

Ин ояти хеле аҳамиятноки Китоби Муқаддас мебошад. 
Оё ту дилпур ҳастӣ, ки ҳаёти ҷовидонӣ дорӣ?

Агар дилпур набошӣ, пас дар ин бора ба Худованд Исо дуо кун.

/4

/2

/1

/3

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: 



Ҳикояҳо аз Инҷил 



�ИКОЯИ 1�УМ: Заккай
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр вох
р� бо Исо �аёти Заккайро та�йир дод.

Луқо 19:1-10-ро
хон

Заккай касбу кори бисёр фоидаовар дошт. Ӯ
аз одамон андоз - пул ҷамъ мекард. Аммо ӯ
баъзе вақт аз миқдори лозимӣ бисёртар пул
мегирифт!

Заккай дар бораи Худованд Исо шунида буд
ва бисёр мехост Ӯро бинад. Лекин аз сабаби
қади пасташ Исоро дар байни одамони бисёр
дида наметавонист. Аз ҳамин сабаб ӯ болои
дарахт баромад ва аз назди он гузаштани
Исоро интизор буд.

Ҳарфҳои партофташударо навис.

З __ __ __ __ й   болои д __ __ __ __ т

баромад.

Худованд Исо назди дарахт истод. Ӯ ба Заккай гуфт, ки аз дарахт фарояд, чунки
мехоҳад ба хонаи ӯ равад! Заккай аз дарахт фаромад ва бо хурсандӣ Исоро
меҳмондорӣ кард. Он рӯз барои Заккай рӯзи бисёр хуб буд!

Худованд Исо ба ӯ гуфт:  (Калимаро ранг кун.)

“Имрӯз ба ин хона наҷот омадааст”.

Заккай нафақат Исоро меҳмондорӣ кард, ӯ инчунин Исоро ҳамчун Худованди
ҳаёти худ қабул кард. Акнун Заккай ҳеҷ касро фиреб намекард. Ҳамин
тавр вохӯрӣ бо Исо Заккайро дигаргун кард!

Расмро ранг кун.

/10
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Ниқӯдимус мисли Заккай бо Исо вохӯрадан мехост. Рӯзе ӯ
назди Исо омад.

Исо ба саволҳои Ниқӯдимус ҷавоб дод ва бисёр чизҳоро
ба ӯ фаҳмонд. Вақте Исо ба ӯ гуфт, ки одамон бояд аз
олами боло таваллуд шаванд, то ки ба Подшоҳии Худо
дохил шаванд, Ниқӯдимус бисёр ҳайрон шуд.

Худованд Исо гуфт:

ББояд шумо аз
олами боло

таваллуд ёбед.
Юҳанно 3:7

Калимаҳоро ранг кун.

Ин чӣ маъно дорад? Ниқӯдимус, мисли ҳамаи мо, аз падару модараш таваллуд шуда буд.
Аммо барои ба Подшоҳии Худо дохил шудан ӯ бояд аз олами боло, аз Худо таваллуд
шавад. 

Таваллуд аз Худо ба одамон ҳаёти ҷовидонӣ мебахшад. Ин
ҳаёт ҳамроҳи Худо дар Осмон аст. Чунин ҳаётро танҳо бо
боварӣ ба Худованд Исо пайдо кардан мумкин аст.

Худованд Исо ҷазои одамонро барои гуноҳҳояшон ба Худ
гирифт. Акнун Худованд Исо гуноҳҳои ҳар касеро, ки ба Ӯ
бовар мекунад, мебахшад ва ба ӯ ҳаёти ҷовидонӣ медиҳад.
Ҳамин тавр мо метавонем аз олами боло таваллуд шавем ва ба
Подшоҳии ҷовидонаи Худо, ки дар Осмон аст, дохил шавем. 

Вақте ки мо ба Худованд Исо бовар мекунем, чӣ гуна ҳаётро пайдо мекунем?

Ҳ __ __ __ __    ҷ __ __ __ __ __ __ ӣ.

Омӯзиши Китоби Муқаддас B3
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�ИКОЯИ 2�ЮМ: Ни��димус
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр мо метавонем со�иби �аёти �овидон� шавем. Юҳанно 3:1-16-

ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Боре Худованд Исо аз вилояти
Сомария мегузашт. Ӯ дар роҳ монда
шуд ва назди чоҳ нишаст. Баъд ба
назди чоҳ як зан бо кӯза омад. Ӯ
мехост об гирад.

Ҳарфҳои партофташудаи

калимаҳоро навис.

Худованд Исо аз вилояти 

С __ __ а __ __ я мегузашт.

Ӯ барои дам гирифтан назди ч __ __
нишаст.

Зан барои __ __  гирифтан омад.

Зани сомарӣ одами ношиносро дида, фаҳмид, ки Ӯ яҳудӣ аст. Ӯ фикр мекард, ки Исо бо ӯ
гап намезанад, чунки яҳудиён бо сомариён дӯстӣ намекарданд. Аммо вақте ки Исо аз ӯ об
пурсид, зан ҳайрон шуд! Баъд, вақте ки Исо ба ӯ

ооби ҳаёт пешниҳод кард, зан боз бисёртар ҳайрон шуд.

Калимаҳоро ранг кун.

Исо ба зани сомарӣ фаҳмонд, ки Ӯро Худо фиристодааст, то ки одамонро аз гуноҳ наҷот
диҳад. Зан ба Ӯ бовар кард ва кӯзаашро назди чоҳ монда, шитобон ба шаҳрашон рафт, то
ки ба ҳама дар бораи Исои Масеҳ нақл кунад. Он рӯз на танҳо зан, балки инчунин бисёр
одамони шаҳрашон ба Исо бовар карданд ва наҷот ёфтанд. 

Худо мехоҳад, ки мо ҳам ба Худованд Исо бовар кунем.

Омӯзиши Китоби Муқаддас B3
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�ИКОЯИ 3�ЮМ: Зани сомар�
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр бисёр одамон ба Исо бовар карданд. 

Юҳанно 
4:4-30-ро хон

Дар болои китфи зан кӯзаро каш ва тамоми
расмро ранг кун.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



�ИКОЯИ 4�УМ: �авони сарватдор
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Исо бояд дар �аёти мо дар �ои аввал бошад. Марқус 

10:17-23-ро хон

Рӯзе назди Худованд Исо як ҷавон давида омад. 
Ӯ пеши Исо ба зону афтода, гуфт:

“Чӣ кунам, то ки 

ҳаёти ҷовидонӣ 
дошта бошам?”

Калимаҳоро ранг кун.

Исо аз вай пурсид: “Ту фармудаҳои Худоро медонӣ?”

“Ҳа, - ҷавоб дод ҷавон, - ман онҳоро аз кӯдакӣ иҷро карда истодаам”.

“Ба ту боз як чиз намерасад, - гуфт Худованд Исо, - ҳар он чи дорӣ, фурӯш ва
пулашро ба камбағалон тақсим кун, ва омада Маро пайравӣ кун”.

Ҷавон аз ин суханони Худованд Исо зиқ шуд ва рафт! Медонӣ барои чӣ? Ӯ бисёр
пул дошт ва пулро назар ба Худованд Исо бисёртар дӯст медошт! Хатои ӯ дар он
буд, ки ӯ роҳ дод, ки пул дар ҳаёташ ҷои аввалро ишғол кунад.

Мо набояд роҳ диҳем, ки ягон чиз ё ягон кас дар дили мо ҷои Худованд Исоро
гирад.

Чоркунҷаи назди ҷумлаи дурустро ранг кун.

Ҷавон фармудаҳои Худоро медонист ва онҳоро иҷро мекард.

Ӯ бисёр пул дошт. 

Ӯ назар ба Худованд Исо пулро бисёртар дӯст медошт. 

Ӯ бисёр хурсанд рафт.
/10
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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: Заккай
Ояти тиллоӣ:

Луқо 19:9

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

Луқо 19:1-10-ро
хон

Заккай дар шаҳри Ериҳӯ зиндагӣ
мекард ва кори бисёр фоидаовар дошт.
Ӯ сардори боҷгирон буд. Боҷгирон
барои румиёни истилогар аз одамон
андоз ҷамъ мекарданд. Бисёр боҷгирон
беинсоф буданд ва аз одамон аз
миқдори даркорӣ зиёдтар пул
мегирифтанд. Заккай ҳам ҳамин хел
буд!

● Заккай дар кадом шаҳр зиндагӣ мекард?    Е __ __ __ __ .

● Ӯ сардори  б __ __ __ __ __ __ н  буд.

Заккай дар бораи Худованд Исо шунида буд ва бисёр мехост Ӯро бинад.
Аммо қади Заккай паст буд ва аз сабаби бисёр будани одамон Исоро дида
наметавонист. Лекин ӯ чӣ кор кард? Ӯ давида пеш гузашт ва ба болои
дарахти анҷир баромад, ва аз назди он гузаштани Исоро интизор шуд!
Тасаввур кун, ки чӣ хел ӯ ҳайрон шуд, вақте ки Исо дар назди дарахт истод
ва ба боло нигоҳ карда, гуфт: “Заккай, фуро, имрӯз Ман ба хонаи ту
меравам”.

● Дар назди ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис. 

1. Заккай одами хеле қадбаланд буд. 

2. Заккай мехост Исоро бинад.

3. Заккай ба боми хона баромад.

4. Худованд Исо медонист, ки Заккай дар куҷо аст.

/4
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ҲАМАГӢ: 

Заккай гапи Исоро гирифт ва зуд аз дарахт фуромад. Ӯ бо хурсандӣ Исоро ба хонааш қабул
кард. Одамон аз Исо норозӣ шуданд, чунки Ӯ ба хонаи боҷгир, ин хел одами бад, омад!
Аммо Заккай хеле хурсанд буд! Ӯ ин рӯзро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад, чунки он рӯз
Худовандро натанҳо ба хонаи худ, балки инчунин ба дили худ ва ҳаёти худ қабул кард.

Худованд Исо ба ӯ гуфт:

Имрӯз ба ин хона
наҷот омадааст.

Луқо 19:9

● Калимаҳо ва расмро ранг кун.

Заккай ба Исо гуфт, ки ҳаёти нодурусти
пештараашро тарк мекунад. Акнун ӯ
Худованд Исоро пайравӣ мекунад,
росткор мешавад ва барои камбағалон
ғамхорӣ менамояд.  

Ӯ хурсанд буд, ки Худованд Исо ба ӯ
мадад кард, то ки ҳаёти гуноҳолудро тарк
кунад! Исо омад, то ки барои мо ҳам ёрӣ
диҳад.

Танҳо Ӯ метавонад ҳаёти моро дигаргун
намояд ва моро барои Осмон тайёр
кунад!

● Дар дохили қавс дар зери калимаҳои мувофиқ хат каш.

1. Вақте ки Исо Заккайро ҷеғ зад, ӯ гапи Худовандро (гирифт / нагирифт).

2. Заккай (тарсид / зиқ шуд / хурсанд шуд), ки Исоро ба хонаи худ қабул кард.

3. Заккай баъд аз вохӯрӣ бо Исо (дигаргун шуд / беҳтар шуд / бадтар шуд).

/6
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Ниқӯдимус

Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 3:16

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

Юҳанно 3:1-16-ро
хон

Ниқӯдимус ҳам мисли Заккай бо Исо вохӯрдан мехост. Ӯ дар бораи мӯъҷизаҳои кардаи Исо
шунида буд ва бовар мекард, ки Исо муаллиме мебошад, ки аз ҷониби Худо омадааст.
Ниқӯдимус одами хуб буд ва кӯшиш мекард, ки ҳама қоидаҳои дини яҳудиро иҷро кунад. Ӯ
ба як гурӯҳи яҳудиён тааллуқ дошт, ки махсус номида мешуданд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис, ва номи ин гурӯҳро
мефаҳмӣ.

Боре шабона Ниқӯдимус хост бо Исо вохӯрад. Эҳтимол, ӯ фикр
мекард, ки шабона, вақте ки назди Исо ҳеҷ кас нест, оромона бо Ӯ
сӯҳбат карда метавонад. Ё, шояд, ӯ намехост, ки фарисиёни дигар
ӯро ҳамроҳи Исо бинанд. Лекин новобаста ба сабаби шабона
омадани ӯ, муҳимаш он аст, ки ӯ назди Худованд Исо омад.

Ту ҳам метавонӣ барои ба Исо дуо кардан вақт ва ҷои ором ёбӣ, то
ки ҳеҷ чиз халал нарасонад.

Ҳангоми сӯҳбат Нуқӯдимус аз суханҳои Исо хеле ҳайрон шуд.
Худованд Исо гуфт, ки агар одам аз олами боло таваллуд нашавад,
Подшоҳии Худоро намебинад. Ниқӯдимус аз он чизе ки Худованд
Исо ба ӯ гуфт, ҳайрон шуд:

Бояд шумо
аз олами боло
таваллуд ёбед.

● Калимаҳоро ранг кун.  (Юҳанно 3:7)

ЁИИ /4
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Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



ҲАМАГӢ: 

Ин чӣ маъно дошт? Исо ба Ниқӯдимус мефаҳмонд,
ки одам бе таваллуди рӯҳонӣ аз Худо ба Осмон дохил
шуда наметавонад. Ниқӯдимус, мисли ҳамаи мо, аз
падар ва модар таваллуд шуда буд. Аммо барои ба
подшоҳии ҷовидонаи Худо дохил шудан ӯ бояд аз
олами боло, аз Худо таваллуд шавад. 

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

Ниқӯдимус назди Исо рӯзона омад.

Ниқӯдимус яҳудии хуб в мӯҳтарам буд.

Ҳар касе ки аз олами боло таваллуд меёбад, 
соҳиби ҳаёти ҷовидонӣ мешавад.

Чизи муҳиме ки Исо ба Ниқӯдимус
гуфтан мехост, дар ояти тиллоӣ навишта
шудааст. 

Исо гуфт, ки Худо одамонро чунон бисёр
дӯст дошт, ки ба ҷои онҳо Писари Худро
барои мурдан дод! Акнун ҳар касе ки ба
Ӯ бовар мекунад, ҳаёти ҷовидонӣ меёбад.

● Ояти тиллоиро аз Китоби Муқаддас ёфта, онро аз ёд кун!

● Дар ҷои холии ҷумлаҳо калимаҳои мувофиқро навишта, онҳоро пурра кун.

1. Худо  __ __ __ __ __ __ __  дӯст дошт.

2. Худо  __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __  дод.

3. То ҳар кӣ ба Ӯ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ ,   __ __ __ __ __  нашавад.

4. Балки   __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __  ёбад.

Худо ҷаҳонро чунон дӯст дошт, ки Писари ягонаи Худро дод, то ҳар кӣ ба Ӯ
имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад.

Ба Ниқӯдимус аз олами боло таваллуд шудан лозим
набуд, чунки ӯ одами хуб буд.

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Зани сомарӣ

Ояти тиллоӣ:
Юҳанно 4:14 
(қисми аввал)

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

Юҳанно 
4:4-30-ро хон

Худованд Исо дар тамоми кишвар
хушхабарро мерасонд. Рӯзе ӯ аз як
ноҳия мегузашт, ки номаш Сомария буд. 

Яҳудиён бо сомариён муносибат кардан
намехостанд. Исо аз роҳ монда шуда буд
ва назди як чоҳ нишаст. Шогирдони Ӯ ба
шаҳр рафтанд, то ки хӯрок харанд. Вақте
ки Исо нишаста, дам мегирифт, назди
чоҳ як зани сомарӣ бо кӯзааш омад.

Зан барои аз чоҳ об гирифтан омада буд.

● Ба саволҳо ҷавоб деҳ.

1. Номи ноҳияе ки Исо аз он мегузашт,
чӣ буд?  С __ __ __ __ __ __ .

2. Шогирдони Исо ба куҷо рафта буданд?   Ба ш __ __ __ .

3. Кӣ назди чоҳ барои об гирифтан омад?   З __ __ .

Исо аз зан хоҳиш карда гуфт: “Ба ман
барои нӯшидан об деҳ”. Зан ҳайрон шуд,
ки ин шахси яҳудӣ аз ӯ, ки сомарӣ аст, об
хоҳиш кард! Одатан яҳудиён бо сомариён
ҳатто гап намезаданд! Вақте ки Худованд
Исо ба зан гуфт, ки Ӯ Худаш метавонад ба
вай оби ҳаёт диҳад, зан аз ин суханони Ӯ
боз ҳам бисёртар ҳайрон шуд. Исо гуфт, ки
ҳар касе ки аз ин оби ҳаёт, ки Ӯ медиҳад,
нӯшад, дигар ҳеҷ гоҳ ташна намемонад!
Ин суханони Ӯ чӣ маъно доштанд?
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ҲАМАГӢ: 

● Кроссвордро пур кун.

1. Исо чӣ гуна об пешниҳод кард? Оби  __ __ __ __ .

2. Худованд Исо дар назди __ __ __  нишаст.

3. Худованд Исо аз роҳ монда шуда, дар 
назди чоҳ  __ __ __  мегирифт.

4. Ин зан __ __ __ __ __ __  буд.

Оби ҳаёт - Худи Исо мебошад! Ӯ натанҳо яҳудии оддӣ буд. Исо фаҳмонд, ки Ӯ - Масеҳ,
Наҷотдиҳанда аст, ки Худо ба одамон ваъда карда буд. Ва Ӯ ба ҳар касе ки ба Ӯ бовар
мекунад, ҳаёти пур аз маънои ҳақиқӣ мебахшад. Ва ҷони чунин одам дигар ҳеҷ гоҳ ташна
намемонад. 

● Суханони Исоро ранг кун.  (Юҳанно 4:14)

Ҳар кӣ аз обе ки Ман ба вай медиҳам, нӯшад,
абадан ташна намемонад.

Шогирдони Масеҳ зуд баргаштанд. Ҳамин вақт сӯҳбати Худованд Исо бо зани сомарӣ ба
охир расида буд. Зан ба Исо бовар кард ва кӯзаашро назди чоҳ гузошта, шитобон ба шаҳр
рафт, то ки ба ҳама дар бораи Ӯ нақл кунад. 

“Биёед, - мегуфт ӯ, - ин Касро бинед. Оё Ӯ Масеҳ - Наҷотдиҳанда нест?”

Бисёр одамон барои дидани Исо омаданд. Аммо муҳимаш он аст, ки бисёр одамон ба Исо
бовар карданд. Ҳамчунин ҳар яки мо бояд аввал худаш ба Исо бовар кунад, баъд дар бораи
Ӯ ба дигарон нақл кунад.

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

1. Зан аз ноҳияи Сомария ба Худованд Исо бовар кард.

2. Зани сомарӣ дар бораи Исо ба ҳеҷ кас гап назад.

3. Ӯ кӯзаи худро аз об пур карда, рост ба хонааш рафт. 

4. Зан ба одамон дар бораи Худованд Исо нақл кард ва бисёре 
аз онҳо назди Исо омада, бовар карданд, ки Ӯ Наҷотдиҳанда аст.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ҲИКОЯИ 4-УМ: Ҷавони сарватдор
Ояти тиллоӣ:

Хуруҷ 20:3

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

Марқус 
10:17-23-ро хон

Боре Худованд Исо бо шогирдонаш аз як роҳ мегузашт.
Ногоҳ назди Ӯ як ҷавон давида омад. 

Ӯ пеши Исо ба зону афтода, пурсид: “Устод, чӣ кунам,
то ки ҳаёти ҷовидонро пайдо кунам?”

● Дар ҷои холии ҷумлаҳо калимаи мувофиқро
навишта, онҳоро пурра кун

1. Ҷавон назди Исо __  __  __  __  __  __   омад.

2. Ӯ ҷавони боадаб ва фурӯтан буд, чунки пеши Исо ба

__ __ __ __  афтод.

3. Ӯ мехост донад, ки чӣ тавр метавонад 

__ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ ро пайдо

кунад.

Дар ҷавоб Худованд Исо ба ӯ якчанд фармудаҳои Худоро хотиррасон кард. Мо онҳоро
одатан “Даҳ фармуда” меномем. Чор фармудаи аввал ба мо ёд медиҳанд, ки ба Худо чӣ
гуна муносибат кунем. Фармудаҳои боқимонда бошанд, ба мо ёд медиҳанд, ки бо дигар
одамон чӣ гуна муносибат кунем. 

● Ана сето аз ин фармудаҳо.
Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо
гузор.

1. Қлат __ __ __ __   накун.

2. Дӣзуд __ __ __ __ __   накун.

3. Падару модаратро

ҳмарту   __ __ __ __ __ __   кун.
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5 Падару модаратро
ҳурмат кун.

6 Қатл накун.

7 Зино накун.

8 Дуздӣ накун.

9 Шаҳодати дурӯғ
надеҳ. 

10 Он чизеро, ки аз они
ёрат аст, хоҳон набош.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2

1 Туро худоёни дигар,
ба ғайр аз Ман, набояд

бошад.

2 Санаме (буте) барои
худ насоз.

3 Номи Худои худро
беҳуда ба забон нагир.

4 Рӯзи шанберо дар
хотир нигоҳ дор.



Ин ҷавон фармудаҳои Худоро хеле хуб медонист! Ӯ ҳатто ба Исо гуфт, ки
онҳоро аз кӯдакӣ иҷро карда истодааст. Лекин оё ӯ дар ҳақиқат онҳоро иҷро
мекард? Худованд Исо инро санҷида, ба ҷавон гуфт:

“Бирав, ҳар он чи дорӣ, бифурӯш ва ба мискинон

(камбағалон) бидеҳ, ва омада, Маро
пайравӣ кун”. Марқус 10:21

●   Калимаҳо ва расмро ранг кун.

Вақте ки ҷавон ин суханонро шунид, ғамгин шуд,
чунки бисёр бой буд. Барои ӯ пул назар ба Худованд
Исо азизтар буд. Ӯ фармудаи якумро вайрон кард -
пулро барои худ бут кард. 
Ӯ дар ҳаёташ Худовандро аз ҳамаи дигар чизҳо
бисёртар қадр намекард.

Ӯ бо дили ғамгин рафт. Афсӯс, ки ин ҷавон пайрави
Худованд Исо шудан нахост!

Аммо ҳолати ту чӣ гуна аст? Ту дар ҳаёти худ дар
ҷои аввал, ҷое ки ба Худованд Исо тааллуқ дорад,
чиро гузоштаӣ?

● Дар ҷумлаҳо калимаҳои нодурусти қайдшударо хат зан.

1. Ҷавон бисёр  бой / камбағал буд.

2. Ӯ аз пеши Исо  ҳайрон / ғамгин / хурсанд рафт.

3. Барои ӯ пул назар ба Худованд Исо  бисёртар / камтар аҳамият дошт. 

/6

/6

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: Исо одами  беморро 
шифо медиҳад Ояти тиллоӣ:

Ишаъё 45:22
Юҳанно 5:1-15-ро

хон

Исо бо бисёр одамон вомехӯрд, ки мушкилиҳои гуногун доштанд. Исо Писари
Худо аст, бинобар ин қудрат дорад, ки ба ҳар кас ёрӣ диҳад. Дар ин дарсҳо мо
фақат дар бораи баъзе аз чунин одамон мефаҳмем, ки Исо ба онҳо ёрӣ расонд.

● Дар ҷумлаҳо 5 хаторо ёфта, онҳоро хат зан ва дар болояшон ҷавобҳои
дурустро навис.

Исо ба Ериҳӯ ба ид омад. Ӯ назди ибодатгоҳ рафт, ки он дар назди дарвозаи

Меш ҷойгир буд ва шаш равоқ (гузаргоҳ) дошт. Дар он ҷо бисёр солимон, кӯрон

ва шалон мехобиданд. Як шахс 36 сол боз бемор буд.

Оби ҳавз одатан ором буд, лекин баъзе вақт ба ҳаракат меомад. Одамон бовар
мекарданд, ки ҳангоми ба ҳаракат омадани оби ҳавз аввалин одаме ки ба он
дарояд, шифо меёбад.  Эҳтимол, одаме ки мо дар борааш дар ин дарс мехонем,
қариб ноумед шуда буд. Худованд Исо медонист, ки ӯ чӣ ҳис мекард.

● Сӯҳбати Худованд Исоро бо ин бемор пурра кун ва рақами оятҳоеро, ки
суханони онҳо дар он ҷо навишта шудаанд, навис.
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ояти ояти ояти

Оё мехоҳӣ 

...............  ......... ?

Касе надорам, 
ки маро дар ҳавз

..................... .

Бархез,
......................

бардор ва бирав.

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B3



ҲАМАГӢ: 

● Қисмҳои муамморо дуруст ҷо ба ҷо гузор (калимаҳои дар қисмҳои муаммо
навишташударо дар тарафи рост мувофиқ навис) ва мефаҳмӣ, ки баъд чӣ рӯй дод. 

Бешубҳа, ин шахс хеле ба ҳайрат омад ва хурсанд шуд!

● Кроссвордро ҳал кун.

1. Исо ба ин шахс гуфт, ки дигар .............. накунад,  
то ки ба вазъияти бадтаре дучор нашавад.

2. Чӣ 5 равоқ (гузаргоҳ) дошт?

3. Ин воқеа дар кадом рӯзи ҳафта рӯй дод?

4. Ин одам сию  ..........  сол бемор буд.

● Дар гирди калимае ки дар кроссворд аз боло ба поён ҳосил шуд, хат каш. Он
нишон медиҳад, ки акнун ин шахс чӣ кор карда метавонист.

Баъд шахси шифоёфта ба Маъбад (Ибодатгоҳ) рафт. Шояд, ӯ ба он ҷо барои Худоро шукр
гуфтан рафт, ки шифо ёфт.

● Вақте ки Исо бо ин шахс дар Маъбад вохӯрд, ба ӯ чӣ гуфт?

Акнун ин одам фаҳмид, ки ӯро Исо шифо дод. 

Ин шахс на танҳо ба шифо ёфтан, балки инчунин ба бахшида шудани гуноҳҳояш эҳтиёҷ
дошт.

● Ҳарфҳои калимаҳои дохили қавсро ҷо ба ҷо гузор ва навис.

Бемор ба худаш (рӣё)  __ __ __   дода наметавонист.  Танҳо Худованд Исо тавонист ӯро

шифо диҳад ва гуноҳҳояшро  (адшхба)  __ __ __ __ __ __ .  Мо ҳам худамонро наҷот дода

наметавонем ва эҳтиёҷ дорем, ки Худованд Исо гуноҳҳои моро бахшад. Танҳо Ӯ

метавонад ин корро барои мо кунад.
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бистарашро

ба роҳ
даромад

бемор
шифо
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бардошта,
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Исо ба соҳили дигари баҳри Ҷалил омад. 
Хабар дар бораи омадани Ӯ зуд паҳн шуд, 
ва бисёр одамон назди Ӯ ҷамъ омаданд.
Пеши Исо як шахс бо илтимоси муҳим
омад.

● Маълумотномаи ин шахсро пур кун.

● Ӯ аз Исо чӣ илтимос мекард?

Исо розӣ шуд, ки ҳамроҳи Ёир равад. Аз пайи онҳо бисёр одамон мерафтанд, ва ҳар кас
кӯшиш мекард, ки ҳар чи бештар наздик ба Исо бошад. Ногоҳ Исо истод.

● Дар поён се қисми охири ҷумлаҳо оварда шудаанд. Онҳоро аз давоми қисмҳои 
аввали онҳо навис.

... ҳис кард, ки шифо ёфт. … аз Ӯ қуввае берун рафт.     ... аз беморӣ азоб мекашид.

Исо ҳис кард, ки ...

Зан 12 сол ...

Вақте ки ӯ ба Исо даст расонд, ...

● Вақте Исо пурсид, ки кӣ ба либоси Ӯ даст расонд, занро чӣ гуна ҳиссиёт
фаро гирифт?

оромӣ          хашмгинӣ          шодӣ          тарс

ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ДАРСИ 2-ЮМ: Исо ба шахси ғамгин
ёрӣ медиҳад

Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 5:21
Марқус 

5:21-43-ро хон
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М А Ъ Л У М О Т Н О М А

1. Ном:

2. Мақом/Касбу кор:

3. Маълумот дар бораи
фарзандон: /3
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ҲАМАГӢ: 

● Дар ҷадвал назди рақами ҳар ҷумла ҳарфи Ҳ (ҳа) ё Н (не) навис.

1.  Ба Ёир хабар расонда, гуфтанд, ки духтараш мурд.
2.  Исо ба Ёир гуфт, ки натарсад ва танҳо бовар кунад.
3.  Исо ҳамроҳи Худ ба хонаи ин шахс Яъқуб, Юҳанно ва Андриёсро бурд.
4.  Дар хона бисёр одамон гиря мекарданд.
5.  Ҳамроҳи Исо ба ҳуҷраи духтарак танҳо чор кас даромаданд.
6.  Исо аз дасти духтарак гирифта, ба ӯ гуфт, ки бархезад.
7.  Духтарак 10-сола буд.
8.  Исо гуфт, ки ба духтарак хӯрок диҳанд.
9.  Одамон аз ин воқеаи рӯйдода ба ҳайрат афтоданд. 

● Аз Марқус 5:42 он қисми оятро навис, ки мегӯяд, ки вақте Худованд Исо ба
духтарак муроҷиат кард, чӣ рӯй дод.

● Дар гирди он ҷуфти калимаҳо хат каш, ки духтаракро то омадани Исо ба назди
вай ва баъди он тасвир мекунанд.

қадбаланд            мурда камбағал ҷавон
қадпаст зинда бой пир

Китоби Муқаддас ба мо мегӯяд, ки одамони гуноҳкор РӮҲАН МУРДА мебошанд. Агар
одам рӯҳан мурда бошад, пас ӯ ҳаёт бо Худо надорад ва ҳамроҳи Ӯ абадан зиндагӣ
намекунад. Аммо барои одамон инчунин хабари хуш ҳаст! Исо барои гуноҳҳои мо мурд ва
метавонад моро зинда кунад. Исо ба онҳое ки ба Ӯ бовар мекунанд, ваъда додааст, ки
аллакай дар ин ҷо, дар замин ҳаёт мебахшад, ки абадан давом мекунад. Оё ту ин тӯҳфаи
қиматбаҳои Ӯро гирифтаӣ?
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ДАРСИ 3-ЮМ: Исо ба хизматгори шахси ҳарбӣ 
ёрӣ мерасонад. Ояти тиллоӣ:

Ибриён 11:6
(қисми аввали оят)

Луқо 7:1-10-ро
хон

Ин дарс дар бораи мирисади рӯмӣ аст, ки ӯро эҳтиром мекарданд. Мирисад шахсе
мебошад, ки сардори 100 аскар аст.

● Ӯ дар куҷо зиндагӣ мекард? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

Байт-Лаҳм          Ноин          Кафарнаҳум          Ерусалим 

Вақте ки Исо ба ин шаҳр омад, ба Ӯ ду бор хоҳишу илтимоси мирисадро расонданд.

● 1. Дар зери аломатҳои самт навис, ки ҳар хоҳиши ӯро киҳо ба Исо расонданд.
2. Дар давраи болои аломати самт навис, ки ин одамон бо кадом илтимос

назди Исо омаданд.

3. Дар чоркунҷаҳои зери расми одамон рақами он оятро навис, ки
дар он ин илтимосҳо баён шудаанд.

Баёноти зерин ба ту барои иҷро кардани ин супориш ёрӣ мерасонанд.

Пирони яҳудӣ             “Илтимос, омада ғуломи маро шифо деҳ”.
Дӯстон         "Сухане бигӯ, ва ғуломи ман шифо меёбад".

Пирони халқи яҳудӣ мехостанд, ки Исо ба мирисад ёрӣ расонад, ва ду сабаби хоҳиши
худро номбар карданд. 

● Ин кадом сабабҳо буданд?

1.

2.

/1
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ҲАМАГӢ: 

● Барои чӣ мирисад фикри аввалаашро тағйир дода, гуфт, ки Исо метавонад ба
хонааш наояд? (ояти 6) Дар поён навис, ки ӯ чӣ гуфт.

Мо ҳам ба мадади Худованд Исо сазовор нестем, чунки гуноҳкорем.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, фармонҳоеро, ки мирисад одатан медод,
аз рӯи тартиб ба давраҳои мувофиқ навис.

ВИРАБ! ЁИБ! НАФОЛ РОКРО НИБУК!

Мирисад мефаҳмид, ки Худованд Исо то чӣ андоза Шахси бузург аст. Мирисад
фармонфармо буд ва қудрат дошт, аммо мефаҳмид, ки қудрати Исо бениҳоят бузург аст!

● Вақте ки Исо суханони мирисадро шунид, чӣ ҳис кард? Дар гирди ҷавоби дуруст
хат каш.

Ӯ ғамгин шуд.      Ӯ ба ғазаб омад.        Ӯ ба ҳайрат омад.    

● Худованд Исо дар бораи мирисад чӣ гуфт? Луқо 7:9-ро хонда, дар
ҷумлаи поён калимаҳои даркориро навис.

“Ба шумо мегӯям, ки Ман дар  ...........................  ҳам чунин .........................  наёфтаам”.

● Ҳангоме касоне ки мирисад онҳоро фиристода буд, ба хона баргаштанд, 
чиро фаҳмиданд?

● Рамзҳоро кушода, он чиро, ки дар бораи боварӣ (имон) гуфта шудааст, навис. 
(A=1, Б=2, В=3 ...  ва ғайра).

2/7       11/17/19/18     2/1/       18/1/10/1/21/11        27/24/6/19        20/11/22/1/18/6

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

19/17/1/6/1/18 17/24/17/14/11/18      18/7/22/23.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ .

Мирисад - барои мо намунаи хуби ба Худованд Исо боварӣ кардан аст.
Ту ҳам метавонӣ мисли мирисад ба қудрат ва тавоноии Худованд Исо 
пурра боварӣ дошта бошӣ.

/3
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ДАРСИ 4-УМ: Исо ба одамони гурусна ёрӣ медиҳад
Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 6:35

Юҳанно 6:1-15-ро
хон

Боре Исо дур аз шаҳр буд. Ҳама медонистанд, ки Ӯ мӯъҷизаҳо мекунад, бинобар ин бисёр
одамон аз ақиби Ӯ рафтанд.

● Дар он ҷо тақрибан чанд нафар одамон буданд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

500              4000              5000              200              12

Онҳо чунон мехостанд ҳамроҳи Исо бошанд, ки хонаву корҳояшонро як тараф гузоштанд.
Барои бо Исо муносибат кардан баъзе вақт бозиҳо ё дигар чизҳои шавқоварро як тараф
гузоштан меарзад.

● Барои чӣ аз ақиби Исо ин қадар одамони бисёр мерафтанд?

Баъд аз якчанд вақт одамон гурусна монданд.

● Дар зери ҷавобҳои дуруст ба саволҳо хат каш.

Исо бо кӣ ин масъаларо муҳокима кард? Яъқуб / Петрус / Филиппус

Кӣ ба Исо дар бораи нон ва моҳӣ гап зад? Андриёс / Юҳанно / Яҳудо

Ин нон ва моҳии кӣ буд? духтарак /  Исо / писарак

● Дар поён шумораи даркории нон, моҳӣ ва сабадҳоро каш. 

НОН МОҲӢ САБАДҲО БО ХӮРОКИ
БОҚИМОНДА

/1

/1

/3

/3
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Мӯъҷиза! Исо бо камтар хӯрок ин қадар одамони бисёрро хӯронд! Ҳама ба серӣ хӯрок
хӯрданд, ва ҳатто баъд шогирдон бисёр хӯроки боқимондаро ҷамъ карданд. Худованд Исо
мӯъҷиза карда, хӯрокро зиёд намуд.

● Дар катакчаҳои назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 4-ро гузошта, воқеаҳоро аз рӯи
тартиб дуруст кун. Дар рӯ ба рӯи воқеаҳо рақами оятро навис.

Тартиби воқеаҳо Ояти

Исо нонро гирифта, баракат дод (Худоро шукр гуфт).

Шогирдон хӯроки боқимондаро ҷамъ карданд.

Исо гуфт, ки ҳама шинанд.

Шогирдон хӯрокро ба одамон тақсим карданд.

Мо метавонем аз ин воқеа барои худ ду дарси муҳим гирем.

● Калимаҳоро аз ҳамдигар дуруст ҷудо карда, ин ду дарси ибратро навис.

БАРОИХӮРОКШУКРГУФТАН.

ХӮРОКРОҲАЙФНАКАРДАН.

Исо Худо аст, бинобар ин ба одамон хӯрок дода тавонист. Ҳеҷ яке аз онҳо гурусна намонд.
Баъд Худованд Исо фаҳмонд, ки қудрат дорад ба мо хӯроке диҳад, ки аз ин хӯрок хеле
бузургтар аст - хӯроке ки натанҳо барои бадани мо, балки инчунин барои ҳаёти абадии мо
аст.

● Ояти тиллоиро навис ва дар гирди он ду калимае ХАТ КАШ, ки мегӯянд, ки 
Исо Худашро чӣ номид.

Он рӯз Худованд Исо ба ҳамаи онҳое ки назди Ӯ омаданд, хӯрок дод. Ӯ Худо аст, бинобар
ин метавонад ба ту ҳам мадад кунад. 

Дар ин дарсҳо мо дида баромадем, ки чӣ тавр Худованд Исо тавонист ба одамон дар ҳар
гуна мӯҳтоҷиҳояшон мадад расонад. Ӯ ба ту ҳам ёрӣ расонда метавонад. Ӯ туро
офаридааст, бинобар ин беҳтар медонад, ки чӣ дар ҳақиқат барои ту хубтар аст.

/8
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:
Барои қайдҳои муаллим/а:Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГАӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Қувват ва тавоноии Худованд
Шифо ёфтани бемор Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 5:24
Юҳанно 

5:1-16-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Матто 4:23-25  • Марқус 1:32-34   • Юҳанно 5:17-27 

Худованд Исо ҳангоми сафарҳояш бо бисёр одамон вомехӯрд, ки
мушкилиҳои гуногун доштанд. Ва Ӯ қудрат дошт, ки ба ҳар яке аз онҳо мадад
кунад. Баъд аз вохӯрӣ бо Ӯ ҳеҷ кас мисли пештара намемонд. Инчунин бо одаме
ки мо дар борааш дар ин дарс мефаҳмем, ҳамин чиз рӯй дод. Ҳаёти ӯ тағйир ёфт!

● Дар харита:

1) номи шаҳрро навис.

2) номи ҳавзро навис.

3) номи дарвозаро навис.

● Ҳавз якчанд равоқ (гузаргоҳи болопӯшида) дошт. Калимаҳои
партофташудаи ҷумлаҳоро навишта, ҳарфҳои қайдшудаи онро дар зери
равоқи ҳавз навис.

1. Ҳавз  _ _ _ _  равоқ дошт.   

2. Ин шахс  _ _ _   ҳашт сол боз гирифтори беморӣ буд.

3. Номи ҳавз  “_ _ _ _ - _ _ _ _ _”  буд.

4. Дар назди ҳавз бисёр  _ _ _ _ _ _ _  мехобиданд.  

5. Худованд Исо фаҳмид, ки ин одам муддати  _ _ _ _ _  бемор аст.

/5

1) ................................

3) .....................2) .....................
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Хонаи Худо
Шимол

__            __            

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B3



ҲАМАГӢ: 

● Ин вақт дар Ерусалим чӣ буд? Аз супориши гузашта калимаеро, ки
аз ҳарфҳои зери равоқҳо ҳосил шуд, навис.

Худованд Исо дид, ки ин шахс ба ёрӣ мӯҳтоҷ аст.

● Худованд Исо аз ӯ чӣ пурсид?

● Бемор чӣ ҷавоб дод?

● Дар рӯ ба рӯи баёнот ҷавоби ҲА ё НЕ навишта, ҷавоби худро бо ояти
Китоби Муқаддас тасдиқ кун.

Исо ба бемор гуфт, ки ба ӯ ёрӣ медиҳад, то ки аввал ба об дарояд. 

Баъд аз суханони Исо бемор дарҳол шифо ёфт.

Яҳудиён аз кори кардаи Исо хурсанд шуданд. 

Исо беморро дар рӯзи шанбе шифо дод.

Мушкилии бемор ҳал шуд - Худованд Исо ӯро шифо дод!  

●     Ҷумлаҳоро бо рақамҳои аз 1 то 6 рақамгузорӣ карда, аз рӯи тартиб дуруст кун. (Оятҳои 12-16)

Худованд Исо ба шахси шифоёфта гуфт, ки дигар гуноҳ накунад, то ки ба ҳолати
бадтаре дучор нашавад.

Худованд Исо дар байни издиҳом (одамони бисёр) нопадид шуда рафт.

Ин шахс ба яҳудиён гуфт, ки ӯро Исо шифо дод.

Худованд Исо шахси шифоёфтаро дар маъбад (Хонаи Худо) ёфт.

Яҳудиён аз ӯ пурсиданд: “Кӣ ба ту гуфт, ки бистаратро бардор ва бирав?”. 

Яҳудиён Худованд Исоро таъқиб мекарданд.

Ин дафъа ҳам роҳбарони яҳудӣ дар бораи иҷро кардани иловаҳое ки ба Шариати Худо дароварда
буданд, фикр мекарданд. Онҳо фикр намекарданд, ки Шариати Худоро бa воситаи зоҳир кардани
муҳаббат, ғамхорӣ ва некӣ ба одамони эҳтиёҷманд иҷро кардан лозим аст. Яҳудиён умед доштанд,
ки ба воситаи иҷро кардани Шариати Худо ҳаёти ҷовидонӣ меёбанд. Ҳаёти Исо намунаи дуруст
иҷро кардани Шариати Худо аст. Бинобар ин, барои соҳиби ҳаёти ҷовидонӣ шудан, ба таълимоти
Исо итоаткор будан ва ба Худо, ки Ӯро фиристод, бовар кардан лозим аст.

● Ояти тиллоиро навис ва дар зери он чӣ ХАТ КАШ, ки барои соҳиби ҳаёти
ҷовидонӣ шудан лозим аст.

Ояти:

Ояти:

Ояти:

Ояти:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ДАРСИ 2-ЮМ: Қувват ва тавоноии Худованд
Зинда кардани мурдагон Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 11:25
Луқо 8:40-56-ро

хон

Хониши иловагӣ:  • Луқо 7:11-15  • Юҳанно  11:1-44  • Румиён 1:1-4

Касе гуфтааст, ки Исо ё дурӯғгӯ аст, ё аз ақл бегона аст, ё Худо аст! 

● Исо бо се мӯъҷизаи бениҳоят бузург исбот кард, ки Ӯ Худо аст. Ҷойҳои холии 
ҷумлаҳоро бо калимаҳои мувофиқ пур кун.

Ӯ  ....................... бевазанро, ки мурда буд, зинда кард.  (Луқо 7:12)

Ӯ  ....................... Ёирро, ки мурда буд, зинда кард.  (Луқо 8:42)

Ӯ  ....................... Марям ва Марторо, ки мурда буд, зинда кард. (Юҳанно 11:20-23)

● Румиён 1:4-ро хон ва ҷумларо пурра кун.

Боз як исботи Худо будани Исои Масеҳ  ......................  шудани Худи Ӯ мебошад.

Ҳамаи ин ҳодисаҳо дар ҳақиқат Кӣ будани Худованд Исоро исбот мекунанд. 
Аз матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс мо дар бораи қувват ва тавоноии беинтиҳои Ӯ
боз ҳам бисёртар мефаҳмем.

● Дар ҷумлаҳо дар зери ибораҳои қайдшудаи мувофиқ хат каш.

Вақте ки Худованд Исо баргашт, мардум ӮРО ПАЗИРОӢ КАРДАНД / ӮРО ПИСАНД
НАКАРДАНД / АЗ Ӯ НАФРАТ МЕКАРДАНД. Ёир  ДЕҲҚОН / МОҲИГИР / САРДОРИ
КУНИШТ буд.  Ӯ ДОДУ ФАРЁД ЗАДА / ТӮҲФА ОВАРДА / ПЕШИ ПОЙҲОИ ИСО

АФТОДА, аз Исо илтимос мекард, ки ба хонаи вай биёяд, чунки ХУШДОМАНАШ /
ХОҲАРАШ / ДУХТАРАШ дар дами марг буд. Духтари ӯ 12-сола  / 32-сола / 56-сола буд.

Вақте ки Исо ба хонаи Ёир мерафт, Ӯ дар роҳ занеро
шифо дод, ки вайро ягон табиб шифо дода
наметавонист. Ин воқеа боз ба мо тавоноӣ ва некӯии
Худованд Исоро нишон медиҳад.

/3
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Аммо Ӯ ҳама ваъдаҳояшро иҷро мекард, ва
суханони Худро, ки ғайриоддӣ менамуданд,
тасдиқ менамуд, бинобар ин мо бо дилпурӣ

Ӯро ҳамчун ХУДО қабул менамоем.

Ӯ Худро Худо меномид, ва агар Ӯ
инро тасдиқ карда наметавонист,

пас Ӯро аз ақл бегона гуфтан
мумкин буд. 

Агар он чизе ки Ӯ мегуфт, дурӯғ
мебаромад, пас Ӯро дурӯғгӯ гуфтан

мумкин буд.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4



ҲАМАГӢ: 

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис. Баъд ин калимаҳоро дар
кроссворд навис. Ту ҷавобҳоро дар воқеаe ки мо дар он боз бузургии Худованд
Исоро мебинем, ёфта метавонӣ.

1. Зан ..............  сол бемор буд.

2. Ӯро ягон ...............  шифо дода наметавонист. (Ояти 43)

3. Ҳама ................. карда гуфтанд, ки Исоро ламс накарданд. 
(Ояти 45)

4. Исо ........ кард, ки қуввате аз Ӯ берун рафт.
(Ояти 46)

5. Занро қуввати Исо .........  дод.

6. Ҳамин ки ӯ домани Исоро ......... кард, шифо ёфт.

● Калимаеро, ки дар кроссворд аз боло ба поён ҳосил шуд, дар поён навис. Он 
нишон медиҳад, ки зан чӣ тавр зуд шифо ёфт.

● Он чиро, ки Исо ба зан гуфт, вақте ки вай пеши Ӯ омада афтод, навишта пурра кун.

“...................  туро шифо бахшид. Ба ...................... бирав”.

Ниҳоят Худованд Исо ба хонаи Ёир омад. Вақте ки Ӯ духтаракро зинда кард, ҳама
фаҳмиданд, ки Ӯ бар марг қудрат дорад.

● Ҷавобҳои зеринро дар рӯ ба рӯи саволҳо дуруст навишта, нишон деҳ, ки ин 
корҳоро киҳо карданд?

одамон               Ёир              Ёир ва зани ӯ

Кӣ метарсид?

Киҳо гиря мекарданд?

Киҳо ба Ӯ механдиданд?

Киҳо дар ҳайрат монданд?

● Ояти тиллоиро навис. Дар он Исо мегӯяд, ки Ӯ бар марг қудрат дорад.

Ҳамаи мо аз сабаби гуноҳҳоямон дар назари Худо мурда мебошем. Лекин агар мо ба
Худованд Исо имон оварем, соҳиби ҳаёти ҷовидонӣ мегардем. Дар ин бора дар ояти
тиллоӣ навишта шудааст. Чӣ тавре ки Худованд Исо духтари Ёирро зинда кард, ҳамон тавр
низ моро метавонад аз марги рӯҳонӣ наҷот дода, ҳаёти ҷовидонӣ бахшад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ДАРСИ 3-ЮМ: Қувват ва тавоноии Худованд
Ёрӣ ба эҳтиёҷмандон Ояти тиллоӣ:

Матто 8:13
Матто  8:1-13-ро

хон

Хониши иловагӣ:  •  Марқус 1:40-45  • Луқо 7:1-10  • Луқо 17:11-19.

Худованд Исо дар болои кӯҳ яке аз мавъизаҳои (панду насиҳатҳои) хуби Худро ба охир расонд. Мо онро
одатан “мавъизаи болои кӯҳ” меномем. Барои шунидани суханҳои Ӯ бисёр одамон ҷамъ шуда буданд.

● Шахсе ки аввалин шуда назди Исо омад, чӣ гуна беморӣ дошт?

● Ӯ назди Исо омада, аввал чӣ кор кард? 

● Ӯ Исоро чӣ тавр номид?

● Шахси бемор бовар мекард, ки Исо чӣ кор карда метавонад? 

Дар он замонҳо ин беморӣ хеле хатарнок буд ва ягон даво надошт. Аз ҳамин сабаб ба чунин беморон
иҷозат дода намешуд, ки ҳамроҳи одамони солим кор ва зиндагӣ кунанд. Ягон кас ҳатто ҷуръат намекард,
ки ба онҳо наздик шавад. Ва вақте ки Худованд Исо ба ин одам ёрӣ додан хост, одамони атроф ҳайрон
шуданд!

● Ҷумлаҳоро бо СУХАНОНИ ХУД пурра кун ва дар наздашон рақамҳои аз 1 то 3-ро гузошта,
онҳоро аз рӯи пайдарҳамӣ дуруст намо.

Исо гуфт: “......................................................................................” .

Дарҳол ...................................................................................................... .

Исо дасти Худро дароз карда, ................................................................ .

Ин шахс бояд назди коҳин (хизматгори Хонаи Худо) мерафт, то ки вай сиҳат шудани беморро тафтиш
кунад. Ва танҳо пас аз он ки коҳин ба шифо ёфтани ӯ боварӣ ҳосил кард, иҷозат медод, ки вай ба оила ва
кори худ баргардад.

● Кроссворд аз рӯи оятҳои 5-13.

Аз чап ба рост
1. Шахси дуюме ки назди Исо омад, кӣ буд?
2. Ин шахс фикр мекард, ки .......... он нест, ки Исо ба

хонаи ӯ дарояд.
3. Хизматгори ин шахс сахт ........... буд.
4. Вақте ӯ ба ғуломаш мегуфт, ки “фалон корро

...........”, вай мекард.
5.  Калимае ки дар ин порчаи матни Китоби Муқаддас

вомехӯрад ва маънояш “шифт” аст.

Аз боло ба поён
6. Бемор барои мирисад кӣ буд?
7. Исо ба кадом шаҳр дохил шуд?
8. Барои мирисад кифоя буд, ки Исо фақат ................

гуяд.
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ҲАМАГӢ: 

● Луқо 7:1-9-ро хон ва воқеаи шахси махавиро бо воқеаи мирисад муқоиса кун. 
Баъд дар поён баёноти дурустро бо аломати (V) қайд кун.

Исо хашмгин шуд, ки мирисад Ӯро ба хона даъват накард.

Исо имони (боварии) мирисадро дида, ба ҳайрат омад.

Мирисад нисбат ба одамон нек буд ва барои онҳо куништ (ибодатгоҳи маҳаллӣ) сохт.

Мирисад барои хизматгори худ бисёр ғам мехӯрд.

Боварии мирисад ба Худованд Исо писанд омад. Ӯ бовар мекард, ки Исо Худованд аст ва қуввату
тавоноӣ дорад, ки ҳатто аз масофаи дур шифо диҳад. 

● Ояти тиллоиро навис.

Худованд Исо бисёр ваъдаҳои нек додааст, ки дар Инҷил навишта шудаанд. Мо ҳам мисли
мирисад бояд бовар кунем, ки ХУДОВАНД ИСО ҲАМА ОН ЧИРО, КИ ГУФТ, БА ҶО
МЕОВАРАД!

● Ду порчаи зерини Китоби Муқаддасро навис. Мо ҳоло ҳам метавонем ба ин ду
ваъдаҳои Худованд Исо дилпурона такя намоем.

Юҳанно 6:37

Юҳанно 10:9

/1
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/2
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B3

ДАРСИ 4-УМ: Қувват ва тавоноии Худованд
Хӯрондани гуруснагон Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 6:35
Юҳанно 6:1-15-ро

хон

Хониши иловагӣ:  •  Матто 14: 13-21  • Марқус 6: 34-44  • Луқо 9: 10-17.

Mo дар дарсҳои гузашта зоҳир шудани қувваи бузурги Худованд Исоро ба одамони алоҳида
мушоҳида кардем. Ӯ нафақат саломатии одамонро беҳтар мекард, балки онҳоро зинда мекард
ва пурра шифо мебахшид! Ин дафъа Исо барои якчанд ҳазор одамон мӯъҷиза ба амал овард. 

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис ва онҳоро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Худованд Исо ба соҳили дигари баҳри  ........................
омад.

2. Аз ақиби Ӯ бисёр одамон мерафтанд, чунки он
......................, ки бар беморон мекард, медиданд.

3. Назди Исо бисёр ............... меомаданд.

4. Исо дар болои ......... менишаст.

5. Он вақт ................... Исо ҳамроҳи Ӯ буданд.

6. Иди ........... яҳудиён наздик меомад.

7. Исо аз ...................... пурсид, ки аз куҷо нон харанд, то
ки одамон хӯранд.

Ин мӯъҷиза як хусусияти махсус дорад. Дар бораи он ҳар чор муаллифи Инҷил навиштаанд.
Дар ҳар Инҷил ҷиҳатҳои гуногуни ин мӯъҷиза тасвир ёфтаанд, чуноне ки газетаҳои гуногун
ҷиҳатҳои гуногуни ҳамон як воқеаро тасвир мекунанд.

● Матто 14:14-ро хон.
Матто мефаҳмонад, ки барои чӣ Худованд Исо беморонро шифо дода, баъд ба онҳо хӯрок дод.
Барои он ки ба онҳо ............ Худованд Исо омад.

● Марқус 6:34-ро хон.
Марқус мегӯяд, ки Худованд Исо дид, ки одамон мисли гӯсфандоне буданд, ки ....................
надоштанд.

● Луқо 9:10-ро хон.
Луқо мегӯяд, ки ин воқеа дар қарибии шаҳри .......................  рӯй дод.

Муаллифони Инҷил менависанд, ки вақте ки бегоҳирӯзӣ шуд, шогирдон мехостанд, ки Исо
одамонро ҷавоб диҳад. Аммо Худованд Исо дигар нақша дошт!

● Мувофиқи Инҷили Юҳанно, Ӯ ба Филиппус чӣ савол дод?
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● Рақамҳоро дар ҷумлаҳо дуруст гузор.

5 5000 12 200 динор       2       12
Филиппус гуфт, ки барои ба ҳамаи ин одамон нон харидан ............................  (маоши 8-

моҳа) кифоят намекунад. Андриёс гуфт, ки дар ин ҷо як писарак  ............  нон ва ........

моҳӣ дорад. Худованд Исо гуфт, ки ҳама шинанд. Дар он ҷо одамон аз ............  нафар

зиёдтар буданд. Вақте ки Худованд нонро баракат дод, ............  шогирдон нон ва моҳиро

ба одамон тақсим карданд. Баъд онҳо аз хӯроки боқимонда  ........  сабадро пур карданд.

Мо дар дарсҳои гузашта дида баромадем, ки Худованд Исо бар марг ва бемориҳо қудрат
дорад. Ӯ метавонист одамонро ҳам ба воситаи даст расонидан, ва ҳам дар масофа шифо
диҳад. Акнун ҳазорҳо одамони гурусна бо хӯроки як писарак сер карда шуданд. Вақте ки
шогирдон ҳеҷ кор карда натавонистанд, Худованд Исо мӯҳтоҷии одамонро қонеъ намуд.

Ин ҳодиса ба мо хотиррасон мекунад, ки мо метавонем эҳтиёҷоти ҳаррӯзаамонро бо боварӣ
ба Худо супорем.

● Матто 6:31 ва 32-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Падари Осмонии мо
чиро медонад.

Худованд Исо инчунин мӯҳтоҷиҳои рӯҳонии моро қонеъ мегардонад. Ӯ ба масеҳиён ёрӣ
медиҳад, ки рӯҳан калон шаванд ва дар боварӣ устувор гарданд.

● Ояти тиллоиро навис. Дар он гуфта мешавад, ки Худованд Исо ҳама
мӯҳтоҷиҳои рӯҳонии моро қонеъ мегардонад.

● Хат кашида, аввал ва охири ҷумлаҳоро дуруст пайваст намо.

Одамон фикр мекарданд, ки кӯшиш мекунанд Ӯро ба зӯрӣ подшоҳ кунанд.

Исо медонист, ки одамон дуо карданро беҳтар мешумурд.

Исо дар ҷои ором танҳо пайғамбар метавонад чунин корҳоро

ба амал оварад.

Масеҳиёни ҳақиқӣ мӯҳтоҷиҳояшонро дар Худованд Исо қонеъ мегардонанд. Агар

мо пурра ба Ӯ умед бандем, қувваи беинтиҳои Ӯ ҳамеша барои мо амал мекунад.
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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: 
Дарсро ба адреси зерин баргардон:



Воқеаҳо дар иди 

Песаҳ 



Ҳаёти заминии Худованд Исо ба охир мерасид. Яке
аз шогирдони Ӯ, Яҳудо, пеши душманони Исо
рафт. Ӯ ба онҳо ваъда дод, ки ҷоеро нишон
медиҳад, ки Исо дар он ҷо танҳо, бе одамон
мешавад, то ки онҳо Ӯро дастгир кунанд.
Саркоҳинон (роҳбарони динии халқ) барои ин ба
Яҳудо 30 тангаи нуқрагӣ доданд.

Ҳарфҳои партофташударо навис.

Сарк __ҳ __ н __ н   ба   Я __ __ __ __   30 танга

доданд.

Бегоҳӣ, вақте ки шаб шуд, Исо ҳамроҳи
шогирдонаш барои дуо кардан ба боғи Ҷатсамонӣ омад. Яҳудо ба он ҷо бисёр
одамонро овард, ки бо шамшеру таёқҳо буданд. Ӯ Исоро бӯса кард, ки ин барои
дастгиркунандагони Исо ишорат буд. Одамони яроқдор Исоро дастгир карданд. 

Сарбозон (аскарон) Исоро баста, бурданд. Шогирдони Ӯ бошанд, гурехтанд.

Калимаҳо ва расмро ранг кун.

Исоро дар ббоғи

Ҷатсамонӣ 
дастгир карданд. /10

�ИКОЯИ 1�УМ:  Во�еае ки дар иди Песа� р�й дод � Я�удо
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Исоро таслим карданд.

Матто 
26: 14-16 ва 

26: 36-50-ро хон

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B4



Омӯзиши Китоби Муқаддас B4

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Во�еае ки дар иди Песа� р�й дод � Пилотус

Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Исо ба �ои мо азоб мекашид. Матто 27:1-2
ва 11-31-ро хон

Исоро дастгир карданд ва барои доварӣ кардан назди
ҳокими румӣ бурданд, ки номаш

Пoнтиюс
Пилотус буд.

Калимаҳо ва расмро ранг кун.

Пилотус фаҳмид, ки Исо ягон кори бад накардааст, ва
мехост Ӯро озод кунад. Аммо яҳудиён аз ӯ талаб
мекарданд, ки Исоро ба қатл расонад ва Бараббосро, ки
ҷинояткори машҳур буд, озод кунад. 

Пилотус ба гапи яҳудиён даромад. Ӯ Бараббосро озод карда, Исоро ба марг дар салиб
маҳкум намуд.

Сарбозон Исоро масхара мекарданд. Онҳо ба Ӯ ҷомаи арғувон (ҷомаи рангаи қиматбаҳо)
пӯшонданд ва аз хор тоҷе сохта, ба сараш гузоштанд. Сарбозон ба Ӯ туф мекарданд. Баъд
онҳо Исои Масеҳро ба теппаи Ҷолҷолто бурда, дар он ҷо ба салиб мехкӯб карданд.

Хат кашида, нуқтаҳои расми он чизҳоро, ки сарбозон ба Исо пӯшонданд ва ба сараш

гузоштанд, пайваст кун. Баъд расмҳоро ранг кун.

Китоби Муқаддас мегӯяд, ки Исои Масеҳ барои гуноҳҳои одамон мурд. 
Барои бахшида шудани гуноҳҳои одамон ин ягона роҳ буд.

Ҷомаи арғувон Тоҷи аз хор сохташуда

/10
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Худованд Исо дар салиб мурд. Бегоҳии ҳамон рӯз як одами сарватманд, ки номаш Юсуф
буд, аз Пилотус хоҳиш кард, ки бадани Исоро барои гӯрондан диҳад. Пилотус иҷозат дод.

Дар зери калимаи дурусти қайдшуда хат каш.

Худованд Исо дар салиб беҳуш шуд / мурд.

Юсуф одами  сарватманд / камбағал буд.

Юсуф мехост бадани Исоро  гӯронад / сӯзонад.

Юсуф бадани Исоро гирифта, ба кафани тоза печонд ва ба қабри нав гузошт. Даҳони
қабрро бо санги калон маҳкам карданд.

Хат кашида, нуқтаҳои расми санги даҳони қабрро пайваст кун ва баъд тамоми

расмро ранг кун.

Дар рӯзи сеюм Худованд Исо зинда шуд. Танҳо Худо метавонист чунин мӯъҷизаи
бузургро кунад! Ҳоло Худованд Исо - Наҷотдиҳандаи Зинда аст. Ӯ қувват ва қудрат
дорад, ки онҳоеро, ки ба Ӯ бовар мекунанд, наҷот диҳад.

Суханони зерини Китоби Муқаддасро ранг кун.

ИИсо зинда шуд!

Омӯзиши Китоби Муқаддас B4

/10

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Во�еае ки дар иди Песа� р�й дод � Юсуф

Ин �икоя дар бораи марг ва э�ё (зинда) шудани Исо аст.
Матто 

27: 57-66-ро 
хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1
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�ИКОЯИ 4�УМ: Во�еае ки дар иди Песа� р�й дод � Ду �амсафар

Ин �икоя дар бораи Исои зиндашуда аст! 
Луқо 

24:13-35-ро хон

Ду шогирди Исо аз Ерусалим ба як деҳаи хурд
мерафтанд, ки номаш Аммоус буд. Онҳо аз барои
марги Устодашон ғамгин буданд. Онҳо шунида
буданд, ки Исо зинда шудааст, лекин
намедонистанд, ки оё ба ин хабар бовар кардан
мумкин аст ё не.

Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Шогирдон  аз Ерусалим / Аммоус / Байт-Лаҳм

ба  Байт-Лаҳм / Аммоус / Ерусалим мерафтанд.

Ногоҳ пеши онҳо Худованд Исо омад! Шогирдон
Ӯро нашинохтанд ва ба Ӯ дар бораи ғами худ нақл
карданд. Баъд онҳо ин Одами ношиносро ба хонаашон даъват карданд. Ва танҳо
баъд аз он ки Исо барои нон дуо карда, онро ба шогирдон дод, онҳо Ӯро
шинохтанд!

Чӣ хел хурсандии калон! Акнун онҳо дилпур буданд, ки Исо зинда шудааст!
Шогирдон фаро расидани пагоҳиро интизор нашуданд ва зуд ба Ерусалим
баргаштанд, то ки дар бораи ин ба дигарон нақл кунанд.

Калимаҳоро ранг кун.

Исои Масеҳ барои гуноҳҳои мо мурд,

гӯронда шуд ва боз зинда шуд!

Худованд Исо барои гуноҳҳои мо мурд, то ки ҳар касе ки ба Ӯ бовар мекунад,
ҳаёти ҷовидонӣ дошта бошад!

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: Воқеае ки дар иди Фисҳ рӯй дод

Яҳудо Ояти тиллоӣ:

Луқо 22:22

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

Матто 26:14-16
ва 36-50-ро хон

Вақти он наздик мешуд, ки Худованд Исоро ҳабс карда, дар салиб мехкӯб
мекунанд. Ин бисёр ғамангез аст! Исоро яке аз дувоздаҳ шогирдонаш таслим
мекунад.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи он касро, ки
Исоро таслим кард, мефаҳмӣ.

Яҳудо пулро бисёр дӯст медошт ва аз ин сабаб қарор кард, ки Исоро таслим
мекунад. Саркоҳинон (сардорони динии яҳудиён) барои ин ба ӯ 30 тангаи
нуқрагӣ доданд. Ӯ бошад, ваъда дод, ки ба онҳо ҷоеро нишон медиҳад, ки Исо
бе одамон мешавад. Ҳамин тавр онҳо метавонанд Ӯро ба осонӣ дастгир
кунанд.  

●  Ба Яҳудо барои хиёнаташ киҳо пул доданд?

С __ __ __ __ __ __ __ он. 

● Дар расми халтача навис, ки Яҳудо чанд
танга гирифт.

Я И
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ҲАМАГӢ: 

Ҳангоми хӯроки шоми идона Яҳудо ба ким-куҷо рафт. Баъд аз хӯрок Исо бо шогирдонаш
ба боғи Ҷатсамонӣ рафт. Ин боғ дар наздикии шаҳри Ерусалим буд. Дар он ҷо Худованд
Исо аз шогирдонаш хоҳиш кард, ки бедор бошанд ва ҳамроҳи Ӯ дуо кунанд. Худи Исо
бошад, каме дуртар рафта, ба Падари Осмонии Худ дуо мекард.  Лекин дар ин вақт хоби
шогирдон бурд! Исо якчанд бор назди онҳо баргашт ва хоҳиш кард, ки дуо кунанд, аммо
боз онҳоро хоб мебурд!

● Кроссвордро пур кун.

1. Номи боғ чӣ буд?

2. Боғ дар наздикии шаҳри  
__ __ __ __ __ __ __ __  буд.

3. Исо ба __ __ __ __ __ __  Осмонии Худ дуо мекард.

4. Худованд Исо аз шогирдонаш хоҳиш кард, ки 
__ __ __ __ __  бошанд.

5. Кӣ ҳамроҳи дигар шогирдон дар боғ набуд?

Аммо дере нагузашта Яҳудо омад! Ӯ ҳамроҳаш душманони Исоро овард, ки бо шамшеру
таёқҳо буданд. Яҳудо аз рӯи урфу одати шарқӣ Исоро бӯса намуда, салом  кард. Ӯ бо ин
ишора нишон дод, ки киро дастгир кардан лозим аст. Ҳамин тавр Яҳудо ба Исо хиёнат кард
ва Ӯро таслим намуд.

Ин ҳодиса бисёр тез рӯй дод. Одамони яроқдор Исоро дастгир карда, бастанд. Шогирдон
гурехтанд, аммо Худованд Исоро ҳабс карда бурданд.

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

1. Яҳудо ба боғи Ҷатсамонӣ танҳо омад.

2. Яҳудо Худованд Исоро таслим кард.

3. Душманони Исо бо яроқу аслиҳа буданд.

4. Ҳама шогирдони Исо барои Ӯ ҷанг мекарданд.

Яҳудо хатои калон кард. Ӯ ба Исо хиёнат кард. Агар мо
дар ҳаёти худ ягон чизро (масалан, пулро ё ҷӯраҳоро) аз
Худованд Исо болотар монем - ин хатои калон аст. 

Ҳеҷ гоҳ ба Исо хиёнат накун, балки ба Ӯ бовар кун ва ҳар
рӯз Ӯро пайравӣ намо.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоӣи Муқаддас B4

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:   Воқеае ки дар иди Фисҳ рӯй дод
Пилотус Ояти тиллоӣ:

Матто 20:28

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

Матто  27:1-2
ва 11-31-ро хон

Исоро дастгир карданд ва барои доварӣ кардан назди
Пилотус оварданд. Пилотус ҳокими румӣ буд ва дар
вилояти Яҳудо ҳукмронӣ мекард.

● Ҳарфҳои партофташударо навис.

Исоро барои доварӣ кардан назди  П __ __ __ __ __ __
оварданд. Ӯ  ҳ __ __ __ __ и     р __ __ ӣ   буд.

Пилотус тафтиш карда дид, ки Исо ягон айб надорад. Ӯ
Исоро ба марг маҳкум кардан намехост. Ҳоким одат
дошт, ки дар иди Фисҳ яке аз маҳбусонро озод мекард.
Пилотус ба одамон пешниҳод кард, ки интихоб кунанд:
Исо озод карда шавад, ё як ҷинояткори машҳур, ки дар
зиндон буд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи он ҷинояткорро мефаҳмӣ. 

Пилотус фикр мекард, ки онҳо озод шудани Исоро интихоб мекунанд. Аммо онҳо аз ӯ
талаб мекарданд, ки Исоро ба қатл расонад, аммо роҳзанро озод кунад.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои дуруст аломати (V) ва ҷумлаҳои нодуруст
аломати (Х) гузор.

1. Пилотус боварӣ дошт, ки Исо айбдор аст.

2. Пилотус дар иди Фисҳ ҳама маҳбусонро озод мекард.

3. Ӯ бо хоҳиши одамон Бараббосро озод кард.

4. Бараббос роҳзани машҳур буд.

Б
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ҲАМАГӢ: 

Пилотус кӯшиш мекард, ки одамон аз ин фикрашон гарданд, аммо онҳо ба гапи ӯ гӯш
кардан намехостанд. Он гоҳ ӯ фармон дод, ки Исоро қамчинкорӣ карда, баъд ба салиб
мехкӯб кунанд. 

Аскарон ба Исо ҷомаи арғувон пӯшонданд. Чунин ҷомаро сардорон ё ҳокимон
мепӯшиданд. Баъд ба сари Ӯ тоҷи аз хор сохташуда гузоштанд. Аскарон Ӯро масхара
мекарданд, ба Ӯ туф мекарданд ва Ӯро мезаданд. Баъд онҳо Исои Масеҳро аз шаҳр берун
бароварда, дасту пойҳояшро ба салиб мехкӯб карданд.

● Барои пурра намудани ҷумла чизҳои даркориро каш. 

Оё ту медонӣ, ки Худованд Исо барои гуноҳҳои одамон дар салиб мурд? Барои бахшида
шудани гуноҳкорон ва ба Подшоҳии Осмон тайёр кардани онҳо роҳи дигар набуд. Ӯ дар
салиб азоб кашид ва мурд, чунки ҳар яки моро бисёр дӯст медорад!

Сарбозон (аскарон)
ба Исо  

пӯшонданд,

ба сари Ӯ гузоштанд,

ва дасту пойҳои Ӯро ба мехкӯб карданд.

/9
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B4

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Воқеае ки дар иди Фисҳ рӯй дод
Юсуф Ояти тиллоӣ:

Матто 28:6

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

Матто 
27:56-66-ро хон

Худованд Исо дар салиб мурд. Бегоҳии ҳамон рӯз як одами росткор ва сарватманд,  ки
номаш Юсуф буд ва ӯ шогирди Худованд Исо буд, назди Пилотус омад. Ӯ аз Пилотус
ҷасади (бадани) Исоро талаб кард, то ки гӯронад. Пилотус ба ӯ иҷозат дод.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис:

Юсуф назди П __ __ __ __ __ __   омад ва аз ӯ  ҷ __ __ __ __ __    

И __ __ __ __  талаб кард.  Юсуф мехост Ӯро  г __ __ __ __ __ __ .

Юсуф ҷасади Исоро гирифта, бо кафани тоза печонд ва ба қабри нав гузошт. Он қабр ғоре
буд, ки дар кӯҳпора тарошида шуда буд. Ба даҳони ғор санги калон гузоштанд. Дар он ҷо
инчунин Марями Маҷдалия ва боз якчанд занон буданд.

● Кроссвордро пур кун.

1. Номи яке аз занон, ки дар назди қабр буд, 
__ __ __ __ __  буд.

2. Юсуф __ __ __ __ __ __  
Исоро ба қабр гузошт.

3. Ба даҳони қабр  __ __ __ __ __ 
калон гузоштанд.

4. Қабр ғоре буд, ки дар __ __ __ __ __ __ __  
тарошида шуда буд.
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ҲАМАГӢ: 

Яҳудиён метарсиданд, ки шогирдони Худованд Исо метавонанд шабона омада, бадани Ӯро
дузданд. Ва баъд гӯянд, ки Ӯ зинда шуд! Бинобар ин онҳо аз Пилотус хоҳиш карданд, ки
барои посбонӣ кардани қабр сарбозонро гузорад.

● Дар зери калимаҳои дурусти қайдшуда хат каш.

Салиби / хонаи / қабри Исои Масеҳро шогирдон / сарбозон / яҳудиён посбонӣ   

мекарданд, то ки ҳеҷ кас ҷасади Ӯро гӯронда / сӯзонда / дуздида натавонад. 

● Хат кашида нуқтаҳои расми санги даҳони қабрро пайваст кун ва баъд тамоми 
расмро ранг кун.

Аммо дар рӯзи сеюм Худо бо қувваи бузурги Худ Исоро зинда кард! Бадани Исоро
НАДУЗДИДАНД. Худо Исои Масеҳро аз қабр ЗИНДА баровард! Ин ҳодиса исбот
мекунад, ки марги Исои пок барои гуноҳҳои ҳамаи одамон музди кифояткунанда буд. Исои
Масеҳ мехоҳад, ки ту ба Ӯ ҳамчун ба Наҷотдиҳандаи худ бовар кунӣ.

● Суханони фариштаро аз ояти тиллоӣ ранг кун.

Ӯ дар ин ҷо нест -
Ӯ эҳё (зинда) шуд!

Матто 28:6
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B4

ҲИКОЯИ 4-УМ: Воқеае ки дар иди Фисҳ рӯй дод
Ду ҳамсафар Ояти тиллоӣ:

Луқо 24:26

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

Луқо 24:13-35-ро
хон

Ду шогирди Худованд Исо аз Ерусалим ба деҳаи
Аммоус мерафтанд. Ин деҳа аз Ерусалим дар
масофаи даҳ километр буд.

Онҳо ғамгин буданд, чунки Устодашон, Худованд
Исо, дар салиб мурд. Ва онҳо намедонистанд, ки оё
ба хабаре ки Ӯ зинда шудааст, бовар кардан
мумкин аст, ё не!

● Дар харита номи ду ҷоеро навис, ки дар ин
воқеа вомехӯранд.

Онҳо дар роҳ дар бораи он чизе ки бо Исо рӯй дод
гап мезаданд. Онҳо бовариро ба он ки Исо
Наҷотдиҳанда ва Масеҳи ваъдакардаи Худо аст, гум
карда буданд. 

Ӯ мурд! (Ҳамин тавр онҳо фикр мекарданд.) Онҳо
намефаҳмиданд, ки барои чӣ ин хел шуд.

● Калимаҳои партофташударо навис.

__ __   шогирди Исо  ғ а __ __ __ н   буданд, чунки  

Худованд Исо дар  с __ __ __ б   мурд.  

Онҳо ф __ __ __ __ __ а   наметавонистанд, ки барои чӣ Ӯ  м __ __ __ .

Дар роҳ ба онҳо як Ношинос ҳамроҳ шуд. Ин Худованд Исо
буд, аммо онҳо Ӯро нашинохтанд! Ӯ аз онҳо пурсид, ки барои
чӣ ғамгин мебошанд. Дар ҷавоб шогирдон ба Ӯ он воқеаеро
нақл карданд, ки бо Пайғамбар Исо рӯй дод, дар бораи корҳои
бузурги Ӯ, ва марги Ӯ, ки барояшон нофаҳмо буд! Барои ҳамин
онҳо ғамгин ва ноумед буданд. 
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Одами ношинос барои фаҳмидани ин ҳодиса ба онҳо ёрӣ дод. Ӯ аз китобҳои
Аҳди Қадим ба онҳо фаҳмонд, ки барои чӣ Масеҳ бояд азоб мекашид ва мемурд.
Чунки барои одамонро аз гуноҳҳояшон наҷот додан роҳи дигар набуд.

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун.

Масеҳро лозим буд
ҳамаи инро аз сар

гузаронад.
Луқо 24:26

Вақте ки онҳо ба деҳа расида омаданд, шогирдон Ӯро ба хонаашон даъват
карданд. Ва вақте ки Исо нонро баракат дода, ба онҳо дод, онҳо Ӯро шинохтанд.
Ин Одам Исо - Худованд ва Устоди онҳо буд!

Ва ҳамон лаҳза Ӯ барои онҳо нонамоён шуд. Акнун шогирдон дилпур буданд, ки
Он Касе ки дар салиб мурда буд, зинда шуд ва акнун зинда аст! Онҳо расидани
пагоҳиро интизор нашуда, ҳамон соат зуд ба Ерусалим рафтанд, то ба дигарон
гӯянд, ки Исои зиндаро диданд!

● Кроссвордро пур кун.

1. Ӯ бояд мемурд, то ки моро аз
__ __ __ __ __ __ __и  мо наҷот диҳад.

2. Одами ношинос   __ __ __   буд.

3. Наҷотдиҳандаи ваъдашуда ва  __ __ __ __ __  як
маъно доранд.

4. Ӯ ба онҳо дар  __ __ __  ҳамроҳ шуд.

5. Ӯ ҳамроҳи онҳо ба  __ __ __ __  даромад. 

Ӯ барои ҳар яки мо мурда буд ва боз зинда шуд. 
Ҳар касе ки аз гуноҳҳояш тавба карда, ба Исои Масеҳ бовар
кунад, наҷот меёбад.
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ДАРСИ 1-УМ: Марги Масеҳ
Бӯсаи хиёнаткор Ояти тиллоӣ:

Матто 26:39

Матто 
26:36-56-ро хон

Вақте ки одамро бегуноҳ ҳабс карда, айбдор мекунанд, ин хеле аламовар аст! Дар
Китоби Муқаддас мо мехонем, ки Худованд Исо инро аз сар гузаронд. 

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузошта, навис ва
мефаҳмӣ, ки Исоро дар куҷо ҳабс
карданд.

ҒОИБ САҶАМӢОНТ 

● Матто 26:30-ро хон ва ҳарфҳои
партофташударо навис.

Ин боғ дар

к..........   З....................  буд.  

● Оятҳои 36 ва 37-ро хонда, калимаҳои қайдшудаи зиёдатиро хат зан.

Исо бо шогирдонаш ба боғ омад. Ӯ аз онҳо хоҳиш кард, ки дар ин ҷо  ШИНАНД /
ИСТАНД / ХОБ РАВАНД, то ки Ӯ рафта, СУРУД ХОНАД / КИТОБ ХОНАД /

ДУО КУНАД.  
Ӯ бо Худ  ПЕТРУС / ФИЛИППУС / ПАВЛУС ва ду писари 

ЗАКАРЁРО / ЗАБДОЙРО / СОДӮҚРО бурд. 

Худованд Исо хеле  ДИЛТАНГ / УМЕДВОР / ХУРСАНД шуд. 

● Дар поён аз ояти тиллоӣ дуои Исоро навис.
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● Дар чоркунҷаи назди расм навис, ки он шаб Худованд Исо чанд
бор бо чунин суханон ба Худо муроҷиат кард.

Худованд Исо дар дуо “ин коса”-ро зикр кард. Ӯ ҳамин тавр он азобҳоро
номид, ки бояд аз сар мегузаронд. Ӯ медонист, ки Ӯро масхара карда, азоб
медиҳанд ва баъд дар салиб мехкӯб мекунанд. Ӯ тайёр буд, ки ҳама ин
азобҳоро аз сар гузаронад, чунки барои наҷот ёфтани мо роҳи дигар набуд.

● Калимаҳои партофташударо навис ва онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон
хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Ин одам ба Исо хиёнат кард.   ................ 
2. ............... аз ҷониби саркоҳинон ва пирон омада буданд

(ояти 47).
3. Яке аз яроқҳое ки дастгиркунандагони Исо доштанд.

....................
4. Хоин бо  ..............  ба Исо ишорат кард.
5. Исо ба хоин ................. гуфта муроҷиат кард.
6. Исо ҳангоми дастгиршуданаш .............. душманашро

шифо дод (Луқо 22:51).
7. Исо метавонист барои ёрӣ зиёда аз 12 фавҷ

........................ро ҷеғ занад. 

8. Исо ҳар рӯз дар ...................  (Хонаи Худо) таълим медод.

Худованд Исо ба одамон ду бор
хотиррасон кард, ки он чизе ки рӯй
дода истодааст, пайғамбарон садҳо сол
пеш навишта пешгӯӣ карда буданд.
(Оятҳои 54 ва 56-ро хон.)

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки дар замони Исо
китобҳои Аҳди Қадимро чӣ тавр меномиданд. 

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки вақте ки Худованд Исоро дастгир
карданд, шогирдони Ӯ чӣ кор карданд.

ИВ

ҲАМАГӢ: 

/8

/1

/1

/8

Р А Ф И Қ У Д И Н Е

А К М И Я О Ч Ӯ Ш Ӯ

М В А Р Ҳ В И Ф Ч Н

У С Ъ А У И Ш У О Г

Д Е Б Л Д И У Г С Ҳ

Р Ю А Ф О Ҳ А Ъ У Д

А Ш Д Ӣ И Т Р И О Р

М Б Е О Ш Ӯ К Н Е Ъ

У Ӯ Л И Х Б И Ш М И

Ш С Р М А С М Л У П

И А И С Т А Қ Ю Ч Е

Ф М Н И Ш Ӯ Г О Ҷ С



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B4

ДАРСИ 2-ЮМ: Марги Масеҳ
Қарори ҳоким Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 3:36

Матто 27:1-2,
11-31-ро хон

Роҳбарони яҳудӣ Худованд Исоро дастгир карда, маҳкум намуданд. Баъд Ӯро барои боз як
доварӣ назди ҳокими румӣ оварданд.

● Номи он ҳокими румӣ чӣ буд?

● Саволи аввале ки ҳоким ба Исо дод, чӣ буд? Исо чӣ ҷавоб дод?

● Вақте ки Исоро айбдор мекарданд, Ӯ ҳеҷ ҷавоб намедод. Бо СУХАНОНИ ХУД
навис, ки чунин рафтори Исо ба ҳоким чӣ тавр таъсир намуд?

Ҳамаи ин дар арафаи иди калони яҳудиён - Песаҳ рӯй медод.

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

Ин ду бандӣ хеле гуногун буданд! Бараббос ҷинояткор буд ва ошӯб бардошт, ки ҳангоми
он одамон кушта шуданд. Аммо Худованд Исо - Писари пок ва бегуноҳи Худо буд, ки
танҳо некӣ мекард. Пилотус бояд қарор қабул мекард. Оё меарзад, ки ҷинояткор озод
шавад ва шахси бегуноҳ ба марг маҳкум гардад?

● Одамон дод зада талаб мекарданд, ки Бараббос озод карда шавад. Он гоҳ
Пилотус ба одамон чӣ гуна савол дод ва онҳо чӣ ҷавоб доданд? Ба оятҳои 22-23
назар кун.

Одамон дод зада талаб мекарданд, ки Исо маслуб (мехкӯб) карда
шавад.

Роҳбарони халқи яҳудӣ одамонро барангехтанд, ки озод шудани
Исоро талаб кунанд.

Пилотус озод кардани Исоро пешниҳод кард, аммо иҷозат дод, ки
одамон худашон интихоб кунанд.

Бараббос он вақт саркоҳин буд. 

Ҳоким одат дошт, ки ба муносибати ид як бандиро озод мекард. 
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ҲАМАГӢ: 

Аммо одамон дар талаби худ истодагарӣ мекарданд. Кам монда буд,
ки ошӯб сар шавад. Пилотус чӣ кор мекарда бошад? Ӯ медонад, ки
Худованд Исо бегуноҳ аст. Аммо аз сабаби одамон метарсад он чиро
кунад, ки дуруст аст.

● Пилотус хост нишон диҳад, ки ӯ дар марги Исо айбдор будан намехоҳад.
Ӯ чӣ кор кард?

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Пилотус бо ҳар бандӣ чӣ кор кард.

Баъд Исоро ба қасри ҳоким бурданд, ва сарбозон Ӯро дар он ҷо масхара мекарданд.

● Ҷавоби саволҳоро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш, ва баъд дар поён
навис. Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни
муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Киҳо Исоро бурданд?   .............................. 

2. Онҳо Исоро чӣ кор мекарданд? ....................... 

3. Тоҷе ки ба сари Исо гузоштанд, аз чӣ бофта шуда буд? ............

4. Онҳо Исоро чӣ гуфта меномиданд? .......................

5. Исоро дар куҷо мехкӯб карданд? ........................ 

Ҳоло ҳам ҳар одам рӯ ба рӯи интихоб кардан
мебошад: ӯ Исои Масеҳро ҳамчун Худованд ва
Наҷоткори худ қабул мекунад, ё Ӯро рад карда, ба
ҳаёт ва дили худ қабул намекунад. Пилотус ба
фишори одамон тобеъ шуд. Мо бояд дар қарори худ
устувор бошем, то ки одамони бад ба қарори
дурусти мо таъсир нарасонанд!

● Ояти тиллоиро навис ва дар бораи интихоби ХУД андеша кун.

Бараббос

Исо
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B4

ДАРСИ 3-ЮМ: Марги Масеҳ
Қабри нав Ояти тиллоӣ:

1 Қӯринтиён 
15:3-4

Марқус 15:37,
42-47; 16:1-8-ро

хон

Худованд Исоро дар салиб мехкӯб карданд ва Ӯ баъд аз
шаш соат мурд. Фаромӯш намекунем, ки Ӯ ба ҷои мо ҳаёти
Худро дода, барои гуноҳҳои мо азоб кашид.  
Одатан румиён бадани шахси дар салиб мурдаро ҳамчун
шармандагӣ дар салиб мемонданд. Аммо бо хоҳиши
хешовандони қатлшуда метавонистанд барои гӯрондан
иҷозат диҳанд. Худо нисбат ба Худованд Исо нақшаи Худро
дошт! Ӯ одамеро тайёр карда буд, ки ин супориши муҳимро
иҷро кард.

● Маълумотномаро дар бораи ин одам пур кун.

Юсуф шахси сарватманд буд. Ӯ инчунин аъзои шӯрои пирон буд. Шӯрои пирон шӯрои
асосии яҳудиён буд. Маҳз ҳамин шӯро ба қатл расондани Исоро ба нақша гирифт. Аммо
Юсуф бо нақшаи бади онҳо розӣ нашуд. (Луқо 23:50 ва 51-ро хон)

● Матто 27:57-ро хонда, дар поён навис, ки барои чӣ ӯ бо онҳо розӣ нашуд.

Юсуф бадани Исоро гӯр кард. Ҳамин тавр он чизе ки Худо ба воситаи пайғамбарон гуфта
буд, иҷро шуд (Ишаъё 53:9). Юсуф мавқеъ ва молу мулкашро барои эҳтиром кардани
Худованд Исо истифода бурд. Агар ту ҳам Худоро дӯст медошта бошӣ, метавонӣ барои Ӯ
фоидаовар бошӣ. 

● Вақте ки Юсуф аз Пилотус бадани Исоро хоҳиш кард, Пилотус дар ҷавоб чӣ кард?

Номи ӯ чӣ буд?

Ӯ аз кадом шаҳр буд?

Ӯ кадом вазифаро ишғол
мекард?

Ӯ баъд аз марги Исо назди кӣ
рафт? 

Ӯ аз вай чӣ талаб кард?
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ҲАМАГӢ: 

● Кроссвордро пур кун.

1. Кӣ тасдиқ кард, ки Исо мурд?
(Ӯ сардори 100 аскар буд.)

2. Занҳо ба сари қабр чӣ оварданд?

3. Қабр дар дохили чӣ тарошида шуда буд?

4. Занон ба сари қабр омада, диданд, ки санги даҳони
қабр ғелонда шудааст, қабр бошад  .......  аст.

5. Яҳудиён рӯзи ..................ро “рӯзи оромӣ” ё “рӯзи муқаддас” мешумурданд.

Юсуф ҳамаи ин корҳоро карда, тасаввур намекард, ки дар рӯзи сеюм кадом ҳодисаи бузург
рӯй медиҳад.

● Барои фаҳмидани он, ки дар рӯзи сеюм чӣ рӯй дод, калимаҳои қайдшударо ба
калимаҳои ба онҳо муқобилмаъно иваз кун. (Калимаи якум ба ҷои ту иваз карда
шудааст.)

БЕГОҲИИ ...................  рӯзи якшанбе МАРДҲО .....................  ба сари қабр омада, диданд,

ки санги ХУРДИ ..................... даҳони қабр ғелонда НАШУДААСТ ......................

ва Худованд Исо МУРДА .................. аст.  

● Дар болои ҳар расм қисми мувофиқи ояти тиллоиро навис.

Аз он вақт бисёр солҳо гузаштанд. Аммо Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки он
воқеаҳо ИМРӮЗ ҳам барои мо хеле аҳамиятноканд. Чунки ба шарофати марги Худованд
Исо мо метавонем бахшида шудани гуноҳҳоямонро пайдо кунем ва фарзандони Худо
шавем. Ва агар мо Худованд Исоро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кунем, ин барои ҳар
яки мо имконпазир мешавад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B4

ДАРСИ 4-УМ: Марги Масеҳ
Шахси ношинос Ояти тиллоӣ:

Луқо 24:26
Луқо 24:13-35-ро

хон

Дар матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс мо дар бораи ду рафиқ мехонем. Вақте ки
онҳо аз Ерусалим ба деҳаи Аммоус мерафтанд, дар роҳ бо онҳо як чизи ғайриодӣ рӯй дод.
Онҳо бо Ҳамон Шахсе ки ба фикрашон мурда аст, вохӯрданд! Ин вохӯрӣ тамоми
тасаввуроти онҳоро дигаргун кард!

● Кроссвордро пур кун.
1. Онҳо гумон мекарданд, ки Исо яке аз онҳоест, ки 

ба Ерусалим ...................... (ояти 18).
2. Номи яке аз ин ду рафиқон чӣ буд?
3. Онҳо ба деҳаи ......... мерафтанд.
4. Рафиқон дар бораи воқеаҳои рӯйдода ................. мекарданд.
5. Дар аввал ................. онҳо баста буд.
6. Дар аввал онҳо .............. буданд.
7. Ин воқеа дар чандум рӯз баъд аз марги Исо рӯй дод?
8. Онҳо гуфтанд, ки занҳо ба сари қабр рафтанд, лекин ҷасади Ӯро ....................... .

● Калимаеро, ки дар кроссворд аз боло ба поён ҳосил шуд, дар чоркунҷаи поён
навис, ва мефаҳмӣ, ки масофаи байни Ерусалим ва
Аммоус чӣ қадар буд. 

● Баёноти дурустро бо аломати (V) ва баёноти нодурустро бо аломати (Х) қайд кун.

Дар роҳ ба онҳо Исо ҳамроҳ шуд.

Онҳо дарҳол Ӯро шинохтанд.

Исо аз онҳо пурсид, ки дар бораи чӣ гуфтугӯ мекунанд.  

Онҳо ба Ӯ нақл карданд, ки занҳо пагоҳӣ назди қабр рафта,
онро холӣ диданд.

Он гоҳ Исо ба онҳо фаҳмонд, ки барои чӣ набояд ҳайрон шаванд, ки Масеҳ азоб кашид ва
мурд. Агар онҳо Навиштаҳоро (он вақт китобҳои Аҳди Қадими Китоби Муқаддасро ҳамин
тавр меномиданд) дуруст мефаҳмиданд, пас медонистанд, ки бояд ҳамин тавр рӯй медод!

● Ояти тиллоиро навис.

Он гоҳ Ӯ ба онҳо барои фаҳмидани суханони Аҳди Қадим ёрӣ дод. (Он вақт Аҳди Нав,
яъне Инҷил ҳоло навишта шуда набуд!)
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● Калимаҳоро дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо мувофиқ навис.

Ӯ        Навиштаҳо        Мусо        анбиё (пайғамбарон)

Ӯ  ба онҳо фаҳмонданро аз китобҳои ......................  ва ....................  сар кард. 

Ӯ ба онҳо он чиро фаҳмонд, ки дар бораи .....  дар ...................... навишта шудааст.

Ин шогирдон дарси хеле хуб аз Китоби Муқаддас гирифтанд!  
Дере нагузашта онҳо ба деҳаашон расиданд ва ин Шахси ношиносро ба
хонаашон ба меҳмонӣ даъват карданд.

● Оятҳои 30 ва 31-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки баъд
чӣ рӯй дод.

Вақте ки ин ду рафиқ Исоро зинда диданд, хеле хурсанд шуданд. Ӯ боз зинда
шуд! Аз ҳамин сабаб онҳо зуд ба роҳ баромаданд.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, ҷавоби саволҳоро навис.

(Як стадия  тақрибан ба 194 метр баробар аст. Ту шумораи
стадияҳоро аз ояти 13 фаҳмида метавонӣ)

Ҳақиқати зинда шудани Худованд Исо ҳаёти Клеюпос ва
рафиқи ӯро пурра тағйир дод. Ғами онҳо ба хурсандии
бузург, ва шубҳаҳояшон ба дилпурӣ табдил ёфт. Мо ҳам
метавонем хабари хурсандибахши зинда шудани Ӯро ба
дигарон расонем. Дар Китоби Муқаддас навишта шудааст,
ки Исои Масеҳ “ТО АБАД ЗИНДА АСТ”  (Ваҳй 1:18).

Онҳо ба кадом шаҳр баргаштанд? УЕРАСМИЛ

Онҳо дар он ҷо чанд нафар ҳаввориёнро ёфтанд? ЗЁҲАД

Вақте ки шогирдон аз Ерусалим ба Аммоус рафтанд ва боз
баргаштанд, онҳо ҳамагӣ чанд километр роҳро тай намуданд?

Румиён 10:9-ро хон ва он чиро, ки дар он ҷо навишта шудааст, иҷро кун!
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:
Дарсро ба адреси зерин баргардон:



ДАРСИ 1-УМ: Худованд Исо
Ӯро маҳкум карданд ва мехкӯб намуданд. Ояти тиллоӣ:

Румиён 5:8
Луқо 23:1-33-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Матто 5:43-48  • Марқус 15:6-15  • Юҳанно 18:39-40

Дар он вақт ҳокими вилояти Яҳудо Пилотус буд. Душманони Исо Пилотусро
маҷбур мекарданд, ки Ӯро ба қатл маҳкум кунад.

● Ду айберо, ки онҳо ба гардани Исо бор мекарданд, навис.

Дар замони мо ҳам бисёр одамон бо нияти бадӣ кардан дар ҳаққи якдигар тӯҳмат
мекунанд. Исо аслан аз вилояти Ҷалил буд, бинобар ин Пилотус Ӯро назди
Ҳиродус фиристод, ки ҳокими он вилоят буд. Ҳиродус ҳам мисли Пилотус
медонист, ки Исо ҷиноятҳоеро, ки дар онҳо Ӯро айбдор мекарданд, содир
накардааст. Подшоҳ Ҳиродус вақтхушӣ кардан мехост ва аз Исо хоҳиш кард, ки
ягон мӯъҷиза кунад. Аммо Исо хомӯш меистод.

● Ҳиродус ва одамони ӯ бо Исо чӣ гуна муомила карданд?

Он вақт Пилотус дар зиндон боз як маҳбус (бандӣ) дошт.

● Номи он маҳбус чӣ буд?

● Вай барои кадом ҷиноятҳои содиркардааш ҳабс шуда буд?

Румиён Исроилро забт карда буданд, бинобар ин яҳудиён онҳоро бад медиданд.
Эҳтимол, ин маҳбус ягон шахси румиро кушта буд, ва бисёр касон аз чунин кори
кардаи ӯ хурсанд буданд.
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Ҳиродус ва Пилотус медонистанд, ки Исо бегуноҳ аст, аммо аз сабаби яҳудиён метарсиданд Ӯро
озод кунанд. Пилотус ба одамон пешниҳод кард интихоб намоянд, ки ба кӣ озодӣ тӯҳфа карда
шавад - ба Исо ё ба Бараббос. 

● Одамон Бараббосро интихоб намуда, чиро интихоб карданд? Дар гирди ҷавоби дуруст 
хат каш.

Сулҳу осоиштагиро        Бераҳмиро        Муҳаббатро        Нафратро        Ҳақиқатро

● Дар натиҷаи чунин интихоби онҳо (Луқо 23:25) ...

... бо Бараббос чӣ рӯй дод?

... бо Исо чӣ рӯй дод?

Душманони Худованд Исо ба мақсадашон расиданд - Исоро ба мехкӯбшавӣ маҳкум карданд.

● Ин ҳодиса барои киҳо дарднок буд?

Дасту пойҳои Исои Масеҳро ба салиб мехкӯб карданд.

● Матнро хонда, навис, ки ҳамроҳи Исо боз киҳоро мехкӯб карданд?

Он рӯз роҳзан ва ҷинояткор - Бараббосро озод карданд. Аммо Исоро, ки Одами бегуноҳ буд,
мехкӯб намуданд. Исо натанҳо дар он чи душманонаш Ӯро айбдор мекарданд, айбдор набуд, балки
инчунин ягона Одаме буд, ки ҳеҷ гоҳ дар пеши Худо гуноҳе накарда буд. Ӯ дар салиб ба ҷои
душманони Худ ва ба ҷои ҳар яки мо мурд, то ки мо ҳаёти ҷовидонӣ пайдо карда тавонем.

● Ояти тиллоиро навис ва дар гирди он калима хат каш, ки Бараббос ва ҳар яки моро 
тасвир мекунад. 

● КРОССВОРД

Аз чап ба рост
1. Пилотус медонист, ки Исо ...............  аст.
2. Бараббос дар кадом ҷиноят айбдор буд?
3. Масеҳ барои мо мурд, ҳангоме ки мо ҳанӯз 

................. будем. (Ояти тиллоиро хон)
4. Исо барои он мурд, ки мо ............ ҷовидонӣ пайдо карда

тавонем.

Аз боло ба поён
5. Исо гуфт, ки мо бояд ..................... худро дӯст дорем. 

(Матто 5:44-ро хон)

Мо намедонем, ки вақте Бараббос мурда истодани Худованд Исоро медид, чиро ҳис мекард. Мо
намедонем, ки оё ҳаёти ӯ дигаргун шуд ё не. 
Дар Китоби Муқаддас навишта шудааст, ки Худованд Исо барои гуноҳҳои одамон мурд. Бинобар
ин мо бояд аз гуноҳҳоямон рӯй гардонда, ҳаёти худамонро ба Ӯ бахшем. Оё ту ҳаёти худро ба
Худованд Исо бахшидаӣ? Агар чунин карда бошӣ, пас дар ин бора ба воситаи дастурдиҳандаат ба
мо навишта, нақл кун!

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B4

ДАРСИ 2-ЮМ: Худованд Исо
Ӯро гӯр карданд, аммо Ӯ зинда шуд! Ояти тиллоӣ:

2 Тимотиюс 2:8
Луқо 23:44-56
24:1-12-ро хон

Хониши иловагӣ: • Матто 27: 57-61  • Марқус 16: 1-7  • Юҳанно 19: 38-42

Дар Китоби Муқаддас баъд аз марги Худованд Исо дар бораи одаме нақл карда мешавад, ки
пеш зикр нашуда буд. Дар Юҳанно 19:38 гуфта мешавад, ки ӯ шогирди махфии (пинҳонии)
Исо буд.

● Ин шахс кӣ буд?

● Барои чӣ ӯ шогирди махфӣ буд? 

● Дар рӯ ба рӯи баёнот дар бораи ин одам ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Ӯ дар Антиёхия зиндагӣ мекард.

Ӯ шахси нек ва одил буд.

Ӯ интизори Макакути (Подшоҳии) Худо буд.

Ӯ дуредгар буд.

Ӯ аз Ҳиродус ҷасади Исоро талаб кард.

Ӯ ва Ниқӯдимус ҷасади Исоро ба кафан печонданд.

Юсуф дар наздикии он ҷое ки Исоро мехкӯб карда буданд, қабри холӣ дошт, ки аз санг
тарошида шуда буд ва мисли ғор буд. Ӯ ҷасади Исоро ба ин қабр гузошт.

● Киҳо гӯронда шудани Исоро диданд ва баъд равғани атрафшон тайёр карданд?

Ҳамин тавр дӯстони Исо ба Ӯ ҳурмату эҳтироми худро зоҳир намуданд.

● Занҳо ҳам мехостанд ба Ӯ эҳтироми худро зоҳир намоянд. Онҳо пагоҳии рӯзи
якуми ҳафта чӣ кор карданд?

Ин занҳо ба ташвиш афтода буданд, ки чӣ тавр санги калони даҳони қабрро ғелонанд.

● Вақте онҳо диданд, ки бадани Исо дар қабр нест, онҳоро кадом ҳиссиёт фаро гирифт?

● Вақте ки онҳо ду фариштаро диданд, ин ба онҳо чӣ гуна таъсир кард?

Фариштаҳо ба онҳо хабари аҷоибро расонданд.

● Барои чӣ Исоро дар қабр ҷустуҷӯ кардан лозим набуд?
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ҲАМАГӢ: 

● Исо ба шогирдонаш пешакӣ гуфта буд, ки бо Ӯ кадом се ҳодиса рӯй медиҳанд? 

● Вақте занҳо фаҳмиданд, ки Худованд Исо зинда шуд, онҳо назди кӣ рафтанд?

Занҳо ин хабари хушро пинҳон надоштанд. Мо ҳам набояд оид ба ин хабари хурсандибахш
дар бораи Худованд Исо хомӯш бошем, балки онро ба дӯстони худ расонем. 

● Аммо шогирдон ин хабарро шунида, хурсанд набуданд. Барои чӣ?

Дар замони мо ҳам бисёр одамон ба хушхабар дар бораи зинда шудани Худованд Исо бовар
намекунанд.

● Петрус баъд аз шунидани ин хабар чӣ кор кард?

● Вақте ки ӯ аз назди қабр ба хонааш мерафт, чиро ҳис мекард?

Баъд аз марги Исо аввал Юсуф, ва баъд занҳо эҳтироми худро ба Ӯ зоҳир карданд. Вақте ки
занҳо хабари хушро аз фариштаҳо шунида, ба он бовар карданд, онҳо пур аз хурсандӣ
шуданд. Агар мо ҳам бовар кунем, ки Худованд Исо барои гуноҳҳои мо мурд ва боз зинда
шуд, пур аз хурсандӣ мешавем!

● Ояти тиллоиро навис.

● Дар муаммо калимаҳо ва ибораеро, ки бо ин воқеа алоқаманданд, ёб ва дар поён
навис.  Онҳо дар муаммо ба “тарзи морпеч” ҷойгиранд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B4

ДАРСИ 3-ЮМ: Худованд Исо
Ӯро боз медиданд ва мешуниданд Ояти тиллоӣ:

Луқо 24:26
Луқо 24:13-35-ро

хон

Хониши иловагӣ:   •  Аъмол 1:1-3  • Аъмол 3:11-19  • Аъмол 10:39-43

Зинда шудани Худованд Исоро дар рӯзи якуми иди Фисҳ қайд мекунанд. Ин рӯзи бисёр
хурсандибахш аст! Дар матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс яке аз воқеаҳои он рӯз нақл
карда мешавад.

● КРОССВОРД

Аз чап ба рост
1. Номи шаҳре ки онҳо аз он баромаданд.
2. Худованд пеш аз расидан ба ҷалоли Худ бояд ......... мекашид.
3. Номи яке аз ҳамсафарон.
4. Одамон бояд бовар мекарданд, ки Исо .............. аст.

Аз боло ба поён
5. Кӣ ба шогирдон дар роҳ ҳамроҳ шуд?
6. Номи яке аз пайғамбарон, ки Исо суханони

гуфтаи ӯро фаҳмонд.
7. Номи деҳае ки онҳо ба он ҷо мерафтанд.
8. Номи одаме ки Худованд Исо ба ӯ зоҳир шуд, Шимъӯни _ _ _ _ _ _  буд.

Дар дарси гузашта мо фаҳмидем, ки занҳо аз фариштагон хабарро 
шунида, бовар карданд, ки Худованд Исо зинда шуд. Бегоҳии ҳамон рӯз 
Клеюпос ва рафиқаш бо Исои зиндашуда вохӯрданд, аммо аввал ҳатто Ӯро нашинохтанд.

● Ин ду рафиқ чӣ гуна ҳиссиёт доштанд? Ояти 17-ро хон.

● Бо як ҷумла навис, ки Клеюпос ба саволи Худованд Исо (ояти 17) чӣ ҷавоб дод.

Онҳо бо ин “Шахси ношинос” дар бораи воқеаҳои дар Ерусалим рӯйдода сӯҳбат
мекарданд. Ҳангоми сӯҳбат онҳо ба Ӯ гуфтанд, ки умед доштанд, ки Исои Носирӣ кишвари
онҳоро аз истилогарони Рум наҷот медиҳад. 

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки онҳо умед доштанд?

● Барои чӣ умедҳои Клеюпос ва рафиқи ӯ барҳам хӯрданд?

Баъзе вақт умеду интизориҳои одамии мо иҷро намешаванд!

Ояти
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ҲАМАГӢ:

Онҳо дар байни шогирдон буданд ва занҳо ба онҳо хабар расонда гуфта буданд, ки Исо
зинда шудааст.

● Клеюпос ва рафиқи ӯ ин хабарро чӣ тавр қабул карда буданд? 

Вақте ки онҳо дар роҳ буданд, Худованд Исо ба онҳо ёрӣ дод, то фаҳманд, ки барои чӣ
Ӯро лозим омад азоб кашад ва мурад.

● Калимаҳои партофташударо дар ҷумлаҳо дуруст навис.

анбиё           Мусо           ҷалоли           имон           Масеҳ 
Онҳо барои ............. овардан (бовар кардан) сустдил буданд.  

Лозим буд, ки ...................  пеш аз расидан ба .................. Худ азоб кашад.

Исо ба онҳо аз китобҳои ................  ва ................... (пайғамбарон) он чиро, ки дар ҳамаи

Навиштаҳо дар бораи Ӯ навишта шудааст, фаҳмонда дод.

Клеюпос ва рафиқи ӯ “Шахси ношинос”-ро ба хонаашон ба меҳмонӣ даъват карданд.

● Исо даъвати онҳоро қабул кард. Клеюпос ва рафиқаш баъд аз чӣ кор кардани
Исо Ӯро шинохтанд?

Одатан дар сари дастархон нонро хӯҷаин ва сардори хона баракат дода, тақсим мекард.
Вақте ки Худованд Исо ба ҳаёти ягон кас дохил мешавад, бояд мавқеи хӯҷаинӣ ва сардорӣ
ба Ӯ тааллуқ дошта бошад. Вақте онҳо фаҳмиданд, ки ин “Шахси ношинос” Кӣ аст,
дилҳои онҳо пур аз хурсандӣ шуд.

● Онҳо барои ба дигарон расонидани ин хурсандӣ дарҳол чӣ кор карданд?

Ин одамон тақрибан ёздаҳ километр роҳро дар торикӣ тай намуданд, то
ки ин хабари хушро дар бораи зинда шудани Худованд Исо ба дигарон
расонанд. 
Аз ин кори онҳо ибрат гир ва он ҳақиқатҳоро, ки дар бораи Худованд
Исо медонӣ ба рафиқонат нақл кун. 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B4

ДАРСИ 4-УМ: Худованд Исо
Онҳое ки шубҳа менамуданд, акнун боварии комил пайдо карданд Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 20:29
Юҳанно

20:19-31-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Юҳанно 11:5-16  • 1 Қӯринтиён 15:3-7  • 1 Юҳанно 5:10-13

● Дар он рӯзе ки Худованд Исо зинда шуд, шогирдон дар хона ҷамъ шуда, дарҳои
хонаро баста буданд. Барои чӣ онҳо ин тавр карданд?

● Худованд Исо аввал ба онҳо чӣ гуфт?

● Вақте ки онҳо Ӯро диданд, ин ба онҳо чӣ гуна таъсир кард?

Он рӯз яке аз шогирдон, ки Тумо ном дошт, ҳамроҳи онҳо набуд.

● Рӯзе, вақте ки ба Исо хатари марг таҳдид мекард, Тумо тайёр буд, ки ҳамроҳи
Исо чӣ кор кунад? (Юҳанно 11:16)

● Аммо вақте ки Исоро ҳабс карданд, Тумо мисли дигар шогирдон
чӣ кор кард? (Марқус 14:50)

● Бегоҳии рӯзи якуми ҳафта Тумо ҳамроҳи дигар шогирдон набуд.
Ӯ аз чӣ бехабар монд?

Баъд шогирдони дигар ин хабари хушро ба Тумо расонданд.

● Ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш, ва дар ҷои холии ҷумлаҳо
дуруст навис. Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Тумо яке аз .......... буд.

2. Рафиқони ӯ ............ диданд.

3. Ӯ мехост захми ........... Ӯро бинад.

4. Ин захми ......... буданд.

5. Ӯ мехост ба ҷои захмҳои Ӯ ............... гузорад.

6. Ӯ мехост дасти худро бар ...........  Исо гузорад.

7. Исо ба ӯ гуфт, ки .............. набошад.

● Ҳарфҳои боқимондаро дар поён навис, то ки суханоне ки Тумо гуфт,
ҳосил шаванд.
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Навигарии зинда шудани Исо барои Тумо аз ҳақиқат дур буд! Ӯ ба
ин бовар карда наметавонист. Аммо ӯро як ҳодисаи ғайриоддӣ
интизор буд!

● Баъд аз як ҳафта, вақте ки Худованд Исо ба хона даромад,
Тумо қудрати Ӯро дар чӣ дид? (Ояти 26)

Якчанд рӯз пеш Тумо гуфта буд, ки то Исоро дида, ба захмҳои Ӯ даст нарасонад,
бовар намекунад. Баъд Худованд Исо ба ӯ гуфт, ки метавонад ин корро кунад. 

● Вақте ки Тумо Исои зиндаро дид, чӣ гуфт?

● Ояти тиллоиро хон ва он чиро, ки Худованд Исо ба Тумо гуфт, навис.

Тумо шодӣ мекард, ки Худованд Исо зинда аст. Ӯ дар ҳақиқат бовар кард, ки Ӯ Худо
аст ва Ӯро ҳамчун Худованди худ эътироф кард. Агар ту ҳам ҳамин корро кунӣ, наҷот
меёбӣ ва хурсандии ҳақиқиро ҳис мекунӣ. Румиён 10:9-ро хон.

● Муамморо ҳал кун. Дар он ҳақиқате ки дар иди Фисҳ рӯй дод, пинҳон 
карда шудааст.  
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_ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ .   _   _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ .   _ _ _ _   _

_ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ .
_ _ _ _   _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _

_ _ _ _ _  _ _ _ ,   _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ ,   _ _   _
_ _ _ _ _   _ _ _ .
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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: 
Дарсро ба адреси зерин баргардон:



Рут 
Самуил 1 



�ИКОЯИ 1�УМ: Рут
Ин �икоя дар бораи ба Худо бовар
 доштан аст. Китоби Рут,

боби 1-ро хон

Бисёр солҳо пеш дар шаҳри Байт-Лаҳм
як оила зиндагӣ мекард. 
Номи падар дар оила Элимелех ва
модар Ноомӣ буд. Онҳо ду писар
доштанд. Вақте ки дар Байт-Лаҳм
гуруснагӣ сар шуд, оила ба кишвари
Мӯоб кӯчид.

Ҳарфҳои партофташударо навис:

1. Номи модар дар ин оила 
Н __ __ __ __  буд. 

2. Вақте ки дар Байт-Лаҳм гуруснагӣ
сар шуд, ин оила ба кишвари  

М __ __ __   кӯчид.

Дере нагузашта Элимелех вафот кард, ва Ноомӣ бисёр ғамгин шуд. Писарони ӯ
калон шуданд ва зан гирифтанд. Номи занҳои онҳо Орфо ва Рут буд. Аммо баъд
аз якчанд вақт ҳар ду писари ӯ ҳам мурданд. Ноомӣ бо ду келинаш танҳо монд. Ӯ
қарор кард, ки ба Байт-Лаҳм бармегардад. Рут ҳамроҳи Ноомӣ рафтан хост ва ба
ӯ гуфт:

“Ба ҳар ҷое ки ту биравӣ,

хоҳам рафт”
Калимаҳоро аз китоби Рут 1:16 ранг кун.

Ниҳоят онҳо ба Байт-Лаҳм омаданд. Дар ин ҷо ҳама чиз барои
Рут нав буд! Вай ҳоло намедонист, ки Худо барои ҳаёти ӯ чӣ
гуна нақшаи хуб дорад! 

Худо туро ҳам дӯст медорад ва мехоҳад, ки ту ҳам мисли Рут ба Ӯ бовар кунӣ.

Расмро ранг кун
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B5



Ноомӣ ва Рут ба Байт-Лаҳм омада, дар он ҷо зиндагӣ мекарданд. Рут ба киштзори як одами
сарватманд, ки номаш Бӯаз буд, рафт, то ки аз қафои даравгарон хӯшачинӣ кунад. Бӯаз
одами нек буд ва ба хизматгоронаш фармон дод, ки Рутро хафа накунанд.

Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

1. Рут танбал буд ва кор кардан намехост.

2. Рут дар киштзори Бӯаз кор мекард.  

3. Бӯаз одами бад буд. 

Баъд аз якчанд вақт Бӯаз Рутро ба занӣ гирифт. Онҳо хеле хушбахт буданд.

Калимаҳоро ранг кун.

ВВа Бӯаз Рутро ба

занӣ гирифт.
Рут 4:13

Худо ба Бӯаз ва Рут писар дод ва онҳо номи
ӯро Убид монданд. Ноомӣ, ки аллакай пир
шуда буд, кӯдакро дӯст медошт ва ӯро
нигоҳубин мекард. Ӯ ҳам бисёр хушбахт буд!
Убид калон шуд ва одами хеле мӯътабар шуд.
Баъд аз бисёр солҳо набераи ӯ Довуд подшоҳи
машҳур шуд. Худо нисбат ба Рут хеле
меҳрубон буд. Рут ба Худо бовар кард, ва Худо
ӯро баракат дод! 

Омӯзиши Китоби Муқаддас B5

/10

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Рут ва Б�аз
Ин �икоя дар бораи на�шаи Худо барои Рут аст.

Китоби Рут,
бобҳои  

2,3 ва 4-ро хон

Расмро ранг кун

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Дар Исроил одаме зиндагӣ мекард, ки номаш Элқоно буд. Номи зани ӯ Ҳанно буд. Элқоно
зани худро дӯст медошт, аммо занаш фарзанддор намешуд. Аз ҳамин сабаб баъзе занҳо ба
Ҳанно механдиданд.

Ҳар сол Элқоно бо оилааш барои парастиш кардани Худо ба шаҳри Шилӯ меомаданд.

Рӯзе Ҳанно барои фарзанд
надоштанаш бисёр зиқ шуд. Ӯ
қарор кард, ки ба Хонаи Худо
рафта, дуо мекунад. 

Ҳангоми дуо кардани ӯ
хизматгори Хонаи Худо Элӣ ӯро
мушоҳида мекард. Ҳанно бо
овози паст ба Худо дарди худро
нақл карда, гиря мекард. Ӯ ваъда
дод, ки агар Худо ба ӯ писар
диҳад, ӯ вайро барои ба Худо
хизмат кардан медиҳад. 

Кӣ дуо кардани Ҳанноро

мушоҳида мекард? Э __ __.

Вақте ки Ҳанно дар дили худ дуо мекард, лабони ӯ меҷунбиданд, лекин Элӣ суханони ӯро
намешунид. Аз ҳамин сабаб Элӣ фикр кард, ки Ҳанно маст аст, ва ӯро сарзаниш кард!

Ҳанно ба хизматгори Хонаи Худо фаҳмонд, ки ӯ маст нест, аммо хеле зиқ аст. Баъд ӯ ба Элӣ
гуфт, ки дар барои чӣ ба Худо дуо мекард. Элӣ ба ӯ ҷавоб дода, гуфт:

Ба саломатӣ бирав,

ХХудои Исроил хоҳиши туро  ба

амал меоварад.
Баъд аз якчанд вақт Ҳанно писар таваллуд кард ва номи ӯро Самуил гузошт. Худо ба дуои ӯ
ҷавоб гардонд!

Омӯзиши Китоби Муқаддас B5
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�ИКОЯИ 3�ЮМ: �анно ба Худо дуо мекард
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо ба дуо�о �авоб меди�ад. 

1 Подшоҳон,
боби 1-ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



�ИКОЯИ 4�УМ: Худо Самуилро даъват мекунад.
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч
 тавр писари �анно хизматгори Худо шуд.

1 Подшоҳон,
боби 2 ва 3-ро

хон

Вақте ки Самуил ҳоло хурдсол буд, модараш ӯро ба Хонаи Худо пеши Элӣ
овард. Ҳанно ба Элӣ хотиррасон кард, ки чӣ тавр ӯ дар ин ҷо ба Худо дуо
карда буд.

Ҳанно бори дигар ба Худо ташаккур гуфт. Ӯ ваъдаашро иҷро кард ва Самуилро
назди Элӣ монд, то ки вай ба Худо хизмат кунад. 

Мо ҳам бояд ба Худо
ташаккур гуфтанро
фаромӯш накунем.

Боре шабона Самуил
шунид, ки касе номашро
гирифта, ҷеғ мезанад.
Самуил фикр кард, ки ин
Элӣ аст. Ҳамин тавр се бор
шуд.  Баъд Элӣ фаҳмид, ки
Самуилро Худованд ҷеғ
мезанад. Бинобар ин ӯ ба
Самуил гуфт, ки дафъаи
дигар гӯяд: 

“Эй Худованд, бигӯй,
зеро ки бандаат мешунавад”. 

Калимаҳоро аз 1 Подшоҳон 3:9 ранг кун.

Вақте ки Худо ӯро дафъаи чорум ҷеғ зад, Самуил бо ҳамин суханон ба
Худованд ҷавоб дод. Худо ба Самуил як чизи бисёр муҳим гуфт. Вақте ки
саҳар шуд, писарак инро ба Элӣ нақл кард. Самуил калон мешуд ва Худо ба ӯ
гап мезад. Ҳама медонистанд, ки Самуил пайғамбари Худо аст ва
Худованд бо ӯст.

Расми Самуили хобидаро каш.
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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: Рут
Ояти тиллоӣ:

Забур 24:4

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

Рут, боби 
1-ро хон

Воқеаи Рут дар шаҳре сар мешавад, ки он дар Китоби Муқаддас хеле машҳур
аст.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои дар поён тасвиршударо навис, ва номи ин
шаҳрро мефаҳмӣ.

- 

Дар ин шаҳр Элимелех бо занаш Ноомӣ ва ду писарашон - Маҳлӯн ва Килйӯн
зиндагӣ мекарданд. Вақте ки дар кишвари онҳо гуруснагӣ сар шуд, Элимелех бо
зану фарзандонаш ба кишвари дигар кӯчид, ки номаш Мӯоб буд.

● Дар лавҳаи (тахтачаи) ишоракунанда номи кишвареро, ки онҳо ба он 
ҷо кӯчиданд, навис.

Мутаассифона, баъд аз кӯчидани онҳо Элимелех вафот кард. Писарони ӯ калон
шуданд ва зан гирифтанд. Маҳлӯн Рутро ба занӣ гирифт, Килйӯн бошад,
Орфоро.

ҲЙ
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

● Номҳои партофташудаи занҳоро навис:

Маҳлӯн ва   __ __ __               Килйӯн ва  __ __ __ __

Ҳар дуи занҳо аз халқи Мӯоб буданд. Шариати Худо ба исроилиён иҷозат намедод, ки бо
занҳои дигар халқҳо оиладор шаванд. Дере нагузашта Маҳлӯн ва Килйӯн ҳам мурданд.
Акнун Ноомӣ бо ду келинаш танҳо монд.

● Номи он касонро, ки вафот карданд, навис.

Баъд аз якчанд вақт Ноомӣ як хабари хуб шунид! Дар кишвари онҳо гуруснагӣ тамом шуд!
Ноомӣ дар Мӯоб зиёда аз даҳ сол зиндагӣ мекард, аммо бо вуҷуди ин мехост ба Байт-Лаҳм
баргардад. Орфо ва Рут ҳам хостанд ҳамроҳи ӯ ба Байт-Лаҳм раванд. Ноомӣ ба онҳо гуфт,
ки беҳтараш дар ватанашон монанд. Орфо розӣ шуд ва монд. Аммо Рут қарори қатъӣ кард,
ки ҳамроҳи Ноомӣ меравад.

● Калимаҳоро ранг кун. Рут ба Ноомӣ гуфт:

“Ба ҳар ҷое ки ту биравӣ, хоҳам рафт; ва 

Худои ту Худои ман
хоҳад буд”.

Рут 1:16

Ниҳоят онҳо дукаса ба Байт-Лаҳм рафтанд.

● Киҳо ба Байт-Лаҳм рафтанд?           

Н __ __ __ __   ва   Р __ __

Рут ҳоло намедонист, ки Худо барои ҳаёти
ӯ чӣ гуна нақшаи хуб тайёр кардааст!
Баъд ӯ дар таърихи халқи Исроил шахси
машҳур шуд. Боварии ӯ ба Худои ҳақиқӣ
ва зинда аввалин қадам ба иҷро шудани
нақшаи Худо буд.

/2
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Рут ва Бӯаз
Ояти тиллоӣ:

Забур 24:5

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

Рут, бобҳои 2, 3
ва 4-ро хон

Ноомӣ ва Рут дар вақти дарав ба Байт-
Лаҳм омаданд. Рут одами меҳнатдӯст буд
ва ба сари киштзор рафт. Дар он ҷо ба ӯ
иҷозат доданд, ки хӯшаҳоеро, ки аз
қафои даравгарон боқӣ мемонад, чинад.

Ӯ тамоми рӯз, қариб бе истироҳат меҳнат
кард. Рут то бегоҳӣ бисёр хӯшаҳо чинд
ва онҳоро кӯфта, ба хона назди
хушдоманаш овард.

● Ҳарфҳои партофташударо навис.

Ноомӣ ва Рут дар кадом вақт ба Байт-Лаҳм омаданд?

Дар   в __ __ __ __     д __ __ __ в.

Рут дар киштзор чӣ мечинд?

Х __ ш __ ҳо.

Номи соҳиби он киштзор Бӯаз буд. Ӯ одами бисёр нек буд ва ба хизматгоронаш фармон
дод, ки барои Рут бисёртар хӯша боқӣ гузоранд. Ӯ инчунин Рутро даъват кард, ки ҳамроҳи
даравгарон хӯрок хӯрад. 

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

1. Соҳиби киштзоре ки дар он Рут хӯша мечинд, Бӯаз буд.

2. Бӯаз Рутро аз киштзор пеш кард, чунки вай хориҷӣ буд.

3. Бӯаз нисбат ба Рут нек ва меҳрубон буд.

/6
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ҲАМАГӢ: 

Бӯаз одами сарватманд буд. Ӯ дар атрофи Байт-Лаҳм бисёр
замин дошт. Рут бошад, бевазани камбағал буд, ки аз кишвари
дури Мӯоб буд. Аммо Бӯаз Рутро дӯст дошт ва дере нагузашта
онҳо оиладор шуданд!

Рут бисёр хушбахт шуд! Ҳамин тавр Худо дар ҳаёти ӯ як
қисми нақшаи хуби Худро ба амал овард. 

● Калимаҳоро ранг кун.

“Ва Бӯаз Руро ба занӣ
гирифт”.

Рут 4:13

Рӯзе Рут ба Худо хизмат карданро сар кард ва акнун
Худо ӯро баракат дод. Худо барои ҳар яки мо ҳам нақша
дорад! Агар мо Худоро дӯст дорем ва ба Ӯ итоат кунем,
Ӯ қадам ба қадам дар ҳаёти мо нақшаи хуби Худро ба
амал меорад. 

Баъд аз якчанд вақт онҳо фарзанддор шуданд ва
номашро Убид монданд. Ҳама бисёр хурсанд шуданд,
лекин аз ҳама бисёртар Ноомӣ, ки барои кӯдак бачабон
шуд. 

Убид калон шуд, ва пас аз бисёр сол наберадор шуд.
Номи набераи ӯ Довуд буд ва ӯ бузургтарин подшоҳи
Исроил шуд! Ҳамин тавр Рут бибикалони подшоҳ Довуд
шуд. Худо нақшаи Худро дар ҳаёти ӯ бисёр аҷоиб ба
амал овард!

● Номҳоро дар ҷумлаҳо мувофиқ навис:

Рут       Довуд        Убид

1. Бӯаз ва Рут фарзанддор шуданд ва номи ӯро   __ __ __ __  монданд.

2. Убид калон шуд ва баъд бобои  __ __ __ __ __   шуд.

3. Бибикалони Довуд  __ __ __  буд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Ҳанно ба Худо дуо мекунад
Ояти тиллоӣ:

1 Юҳанно 5:14 б

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

1 Подшоҳон
1:1-20-ро хон

Дар замонҳои қадим баъзе вақт имондорон якчанд зан
мегирифтанд. Ин бар зидди нақшаи Худо буд ва ба бисёр
ҷанҷолҳо ва бадбахтӣ меовард. 
Элқоно ду зан дошт. Номи якеаш Ҳанно, ва дигараш
Фанинно буд. Фанинно бисёр вақт бар Ҳанно механдид,
чунки вай фарзанд надошт, лекин Фанинно якчанд фарзанд
дошт.

● Он қисми давраро, ки дар рӯ ба рӯи ҷавоби дуруст аст, ранг кун.

Нақшаи Худо дар он аст, ки як мард як зан зиёдтар аз як зан дошта бошад.

Элқоно ду зан як зан дошт.

Фанинно бар Ҳанно механдид, чунки Ҳанно фарзанддор буд фарзанд надошт.

Ҳар сол Элқоно ҳамроҳи оилааш барои парастиш кардани
Худо ба шаҳри Шилӯ меомад. Дар Шилӯ хаймае буд, ки
дар он Элӣ ва писарони ӯ ба Худо хизмат мекарданд ва ба
Ӯ қурбониҳо меоварданд. Ин ҷоро Хонаи Худо
меномиданд.

Рӯзе Ҳанно аз суханони бади Фанинно хеле зиқ шуд. Ӯ
қарор кард, ки ба Хонаи Худо рафта, ба Ӯ дуо мекунад.

● Қисми охири ҷумлаҳоро бо қисми аввали онҳо дуруст пайваст кун.

ба Худо дуо мекунад.     ба Худо хизмат мекарданд.     Худоро парастиш кунад.

1. Элқоно ба Шилӯ омад, то ки   .................  ......................  ............... .

2. Элӣ ва писарони ӯ   .....  .............  .................  ............................ .

3. Ҳанно қарор кард, ки  .....  ............  ........  .......................... .
/3
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ҲАМАГӢ: 

Вақте ки Ҳанно дуо мекард, хизматгори Хонаи Худо Элӣ дар наздикӣ
нишаста, ӯро мушоҳида мекард. Ҳанно гиря карда, дарди худро ба Худо
нақл мекард. Ӯ ваъда дод, ки агар Худо ба ӯ писар диҳад, ӯ вайро барои
хизмати Худо медиҳад. 
Ҳанно дар дилаш бо Худо гап мезад! Лабҳои ӯ меҷунбиданд, аммо Элӣ
овози ӯро намешунид ва фикр кард, ки вай маст аст!  

● Ба саволҳо ҷавоб деҳ.

1. Ҳанно аз Худо чӣ хоҳиш мекард?

2. Ӯ ба Худо чӣ ваъда кард?

3. Элӣ чӣ фикр кард?

Ҳанно ба Элӣ гуфт, ки ӯ маст нест, балки бисёр зиқ аст, ва гуфт, ки дар бораи чӣ ба Худо
дуо кард. Элӣ дар ҷавоб гуфт: “Ба саломатӣ бирав, ва Худои Исроил хоҳиши туро, ки аз Ӯ
илтимос кардаӣ, ба амал хоҳад овард”. Баъд аз якчанд вақт Ҳанно писар таваллуд кард.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи писари ӯро мефаҳмӣ.

Ҳанно бисёр хурсанд шуд, ки Худо ба дуои ӯ ҷавоб дод! Худо мехоҳад, ки мо ҳам дар дуо ба Ӯ
муроҷиат кунем. Бисёр муҳим аст, ки мо ҳар рӯз барои дуо кардан вақт ҷудо кунем. Худованд
Исо Худаш бисёр дуо мекард ва ба шогирдонаш дуо карданро ёд дод. Худо ваъда додааст, ки:

● Калимаҳоро ранг кун.

...агар мо мувофиқи иродаи
(хости) Ӯ чизеро талаб

кунем, Ӯ моро мешунавад.
1 Юҳанно 5:14

Аз ҳама муҳимаш он аст, ки мо метавонем аз Худованд Исо хоҳиш кунем, ки Ӯ гуноҳҳои моро
бахшад ва Худованду Наҷоткори мо шавад. Оё ту аз Ӯ дар ин бора хоҳиш кардаӣ?

И
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ҲИКОЯИ 4-УМ: Самуил даъвати Худоро мешунавад
Ояти тиллоӣ:

Луқо 11:28

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

1 Подшоҳонро 
аз 1:21 то 3:21

хон

Вақте ки Самуил ҳоло кӯдаки хурдсол буд, модараш ӯро
ба Хонаи Худо назди Элӣ овард. Элӣ хизматгори Хонаи
Худо буд. Он вақт Хонаи Худо дар шаҳри Шилӯ буд.
Ҳанно ба Элӣ хотиррасон кард, ки чӣ тавр пеш ӯ дар ин
ҷо ба Худо дуо карда буд. Ӯ бори дигар ба Худо шукр
гуфт. Ҳанно ваъдаи ба Худо додаашро иҷро кард ва
Самуилро назди Элӣ монд, то ки вай ба Худо хизмат
кунад. 

Вақте ки Худо ба дуоҳои мо ҷавоб медиҳад, мо набояд ба
Ӯ ташаккур гуфтанро фаромӯш кунем. 

● Ба саволҳо ҷавоб гардонда, кроссвордро пур кун.

1. Номи кӯдаке ки модараш ӯро ба Хонаи Худо овард чӣ буд?

2. Он вақт Хонаи Худо дар кадом шаҳр буд?

3. Мо чиро набояд фаромӯш кунем? Ба Худо ................ гуфтанро.

4. Кӣ ба Худо дуо карда буд?

5. Номи хизматгори Хонаи Худо чӣ буд?

Ба Самуил дар Хонаи Худо хизмат кардан маъқул буд. Ӯ ба Элӣ бисёр ёрдам мекард ва дар
бораи Худо бисёртар мефаҳмид. Муҳаббати ӯ ба Худо зиёдтар мешуд. Ҳар сол модари
Самуил барои хабаргирии ӯ меомад ва либоси нав меовард. Ҳама Самуилро дӯст
медоштанд, ва Худованд аз ӯ хурсанд буд.
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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:

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

Самуил Худоро дӯст медошт.

Самуил дар Хонаи Худо ба Элӣ ёрдам мекард.

Ҳанно ҳар моҳ барои хабаргирии Самуил меомад.

Ӯ ҳар сол ба Самуил либоси нав меовард.

Боре шабона, вақте ки ҳама аллакай хоб буданд, Худо номи Самуилро гирифта
ӯро ҷеғ зад. Самуил фикр кард, ки ӯро Элӣ ҷеғ зада истодааст, бинобар ин аз
ҷояш хеста, шитобон назди ӯ омад ва гуфт: “Лаббай!”. Элӣ ба ӯ гуфт, ки рафта
хоб равад, чунки ӯ вайро ҷеғ назадааст. 

Худованд боз ду бор Самуилро ҷеғ зад, ва ҳар бор ӯ назди Элӣ меомад. 
Баъд аз дафъаи сеюм Элӣ фаҳмид, ки Самуилро Худо ҷеғ зада истодааст. Элӣ ба
ӯ гуфт, ки ин дафъа, вақте ки номи ӯро гирифта ҷеғ заданд, ҷавоб дода гӯяд, ки
“Эй Худованд, бигӯй, зеро ки бандаат мешунавад”. Вақте ки Худо дафъаи чорум
Самуилро ҷеғ зад, ӯ тайёр буд ба Худо ҷавоб диҳад.

● Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш:

1. Самуил чанд бор назди Элӣ омад?

1   2   3   4

2. Худо чанд бор номи Самуилро
гирифта ӯро ҷеғ зад?

4   3   2   1

Он шаб Худо ба Самуил як чизи
муҳимро гуфт. Пагоҳӣ писарак
суханони Худоро ба Элӣ гуфта дод.
Вақте ки Самуил калон шуд, Худо ба
воситаи ӯ хости Худро ба халқи
Исроил мерасонд. Ҳама медонистанд,
ки Самуил пайғамбари Худо аст. 

Худованд мехоҳад, ки ҳама одамон хости Ӯро донанд. Ӯ ба мо Китоби
Муқаддасро додааст. Акнун ҳар кас метавонад Китоби Муқаддасро хонда, дар
бораи Худо, корҳои Ӯ фаҳмад ва хости Ӯро барои худ донад. Онро бо диққат
хон ва ба Сухани Худо итоат кун. Китоби Муқаддас - Сухани Худо барои мо аст.
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ДАРСИ 1-УМ: Рут
Қарори нодуруст Ояти тиллоӣ:

Масалҳо 14:12
Рут 1:1-14-ро 

хон

Ин чор дарс дар бораи як оила мебошад, ки бисёр сол пеш аз таваллуд шудани Довуд,
подшоҳи бузургтарини Исроил, зиндагӣ мекард. Ҳикоя аз он вақт сар мешавад, ки халқи
Исроил аз Худо рӯй гардонд ва одамон худхоҳона дар гуноҳ зиндагӣ мекарданд.

● Дар поён Доварон 21:25-ро навис. Ин оят мефаҳмонад, ки он вақт одамон чӣ 
тавр зиндагӣ мекарданд.

Барои мо бисёр муҳим аст, ки дар ҳаётамон он чиро
интихоб кунем, ки дуруст аст ва Худоро пайравӣ
намоем. Дар матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс
мо мебинем, ки баъзе одамон дуруст рафтор
мекарданд, аммо дигарон қарорҳои нодуруст қабул
мекарданд.

● Дар харита ҷойҳои дар поён номбаршударо
қайд кун:

1) номи шаҳр дар Исроил, ки ин оила дар он зиндагӣ мекард.

2) номи кишваре ки онҳо ба он ҷо кӯчиданд.

Онҳо тақрибан 80 км. роҳро пиёда тай намуданд.

● Дар поён навис, ки барои чӣ онҳо хона ва сарзамини худро тарк карданд.

Одатан дар он замонҳо номи одамон ва маҳалҳо маънои махсус доштанд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва маънои калимаи Байт-Лаҳмро
мефаҳмӣ. 

Ва мо мебинем, ки Байт-Лаҳм дар он солҳо ба маънои номи худ мувофиқат намекард.

НИ

/2

/2

/1

/1

M____

Б_____ - Л____

Ерусалим

20 км Ш

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 3

Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B5



ҲАМАГӢ:

● Ва оила ба роҳ баромад.

Номи падар ва модари оила чӣ буд?

Номи ду писари онҳо чӣ буд?

Онҳо набояд ба Мӯоб мерафтанд, чунки одамони он ҷо бутҳоро парастиш мекарданд ва бисёр
гуноҳ мекарданд. Беҳтараш онҳо ба Худо умед мебастанд ва дар он сарзамин, ки Худо ба онҳо
дода буд, мемонданд. Дар сарзамини бегона ба сари онҳо мусибат омад - шавҳари Ноомӣ
мурд.

Аммо баъд аз якчанд вақт ба оилаи онҳо хурсандӣ омад. Ду писари Ноомӣ зан гирифтанд.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузошта, номи занҳои онҳоро навис.

РООФ УРТ

Аммо ба ин оила боз мусибат омад!

● Вақте ки оила дар Мӯоб буд, се аъзои оила мурданд. Номи онҳоеро, ки мурданд, навис.

Акнун онҳо се бевазан монданд. Дере нагузашта Ноомӣ дар бораи зодгоҳаш Байт-Лаҳм
хабарҳои хуб шунид.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ӯ чӣ гуна хабар шунид?

Ҳар се зан ба замини Яҳудо равона шуданд. Баъд аз андак вақт онҳо истоданд ва Ноомӣ ба
Орфо ва Рут барои некиҳояшон ташаккур гуфта, аз онҳо хоҳиш кард, ки назди хешу
таборҳояшон баргарданд. Орфо ва Рут мехостанд, ки ҳамроҳи Ноомӣ раванд, аммо вай онҳоро
розӣ мекунонд, ки вайро гузошта, ба хонаҳояшон баргарданд.

Занҳо гиря мекарданд. Ниҳоят яке аз онҳо ба хонааш баргашт, аммо дуюмаш ҳамроҳи
хушдоманаш ба кишваре рафт, ки дар он ҷо Худои Зиндаро парастиш мекарданд. 

● Дар зери лавҳаҳои ишоратӣ навис,
ки кӣ ба куҷо рафт.

Мо дида баромадем, ки ин ҳикоя дар бораи қарорҳои қабулкардаи одамон аст. Элимелех
Мӯобро интихоб кард, ки дар он ҷо одамон бутпараст буданд. Маҳлӯн ва Килйӯн бар зидди
хости Худо зан гирифтанд. Ноомӣ қарор кард, ки ба ватанаш бармегардад. Рут ва Орфо бояд
қарор қабул мекарданд, ки акнун дар куҷо зиндагӣ мекунанд. Ҳар яки мо ҳам қарор қабул
мекунем. Қарори аз ҳама муҳим - интихоб кардани Худованд Исо мебошад.

● Юҳанно 1:12-ро хон ва навис, ки Худо ба онҳое ки бо имон Худованд Исоро қабул
мекунанд, чӣ ваъда кардааст.

3.2.1. /3
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ДАРСИ 2-ЮМ: Рут
Баргаштани бевазанон Ояти тиллоӣ:

Забур 118:33

Рут 1:14-22,
2:1-3-ро хон

Орфо қарор кард ва ба хонаашон ба Мӯоб баргашт. Рут ҳам қарор қабул кард ва ҳамроҳи
Ноомӣ ба Байт-Лаҳм рафт. Суханони Рут (оятҳои 16-17) нишон медиҳанд, ки то чӣ андоза ӯ
ба хушдоманаш ва ба Худо бовафо буд. 

● Калимаҳои партофташударо навис.

Ноомӣ се бор аз Рут хоҳиш карда буд, ки ба ватани худ, назди оилаи худ ва худоҳои худ
баргардад, аммо Рут қарор кард, ки Худои ҳақиқиро парастиш мекунад ва ҳамроҳи Ноомӣ
мемонад. Рут қарори дуруст кард. Вақте ки онҳо ба Байт-Лаҳм омаданд, ҳама онҳое ки
Ноомиро дар хотир доштанд, аз дидани ӯ хурсанд шуданд.

● Онҳо чӣ гуфтанд?

Одамон мусибати Ноомиро ҳам диданд! Чӣ тавре ки мо пештар гуфта будем, дар он
маданият номҳои одамон маънои махсус доштанд. Маънои номи “Ноомӣ” - “дилпазир,
хушҳол” аст. 

● Аз рӯи суханони Ноомӣ, номи ӯ бояд ба кадом ном иваз гардад?

/5
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... зеро ба ҳар ҷое ки ту биравӣ, _____________________; 

ва дар ҳар ҷое ки ту иқомат (зиндагӣ) кунӣ, иқомат хоҳам кард;

қавми (халқи) ту ___________________, ва Худои ту

_____________________ хоҳад буд;

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3



ҲАМАГӢ: 

● Барои чӣ ӯ мехост номашро иваз кунад? Ду сабаби инро навис.

Оё ту маънои номатро медонӣ?

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузошта, навис, ва маънои номҳоро, ки дар ояти 20
оварда шудаанд, мефаҳмӣ.

НӢОМО __ __ __ __ __ - яъне “дилпазир”, Марро бошад, -  ХМАЛТКО __ __ __ __ __ __ __.

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

Шаҳри Байт-Лаҳм дар кишвари Мӯоб буд.

Орфо ва Рут ба Байт-Лаҳм омаданд, то ки дар ин ҷо зиндагӣ кунанд. 

Худовандро “Қодир”  меномиданд.

Онҳо дар вақти аввали дарави ҷав ба Байт-Лаҳм омаданд.

Рут ба киштзор рафта, кор мекард.

Дар боби 2-юм як шахси нав пайдо мешавад.  

● Дар маълумотномаи ин шахс зери ҷавобҳои дуруст хат каш.

Аз ин дарс мо фаҳмидем, ки дар ҳаёти Рут дигаргуниҳои
калон ба амал омаданд! Ӯ дигар бутҳои Мӯобро парастиш
намекард. Акнун ӯ Худои ҳақиқиро парастиш мекард. 

Мо ҳам ба дигаргуншавӣ эҳтиёҷ дорем! Худованд Исо
метавонад гуноҳҳои моро бахшад ва ҳаёти моро нав кунад.

1.

2.

Номи ӯ:
Бӯаз 

Убид 
Маҳлӯн

Ӯ яке аз хешовандони: 
Довуд буд 

Элимелех буд
Шоул буд

Касбу кори ӯ: 
Чӯпон 

Хоҷагидор 
Моҳигир

Вазъияти ӯ: 
Камбағал

Сарватдор
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ДАРСИ 3-ЮМ: Рут
Хеши сарватманд Ояти тиллоӣ:

Қӯлассиён
3:23

Рут 2:1-23-ро хон

Ноомӣ ва Рут бевазанҳои камбағал буданд. Рут тайёр буд, ки бисёр меҳнат кунад, то ки
худашро ва Ноомиро бо хӯрок таъмин намояд. Ӯ ба киштзор рафт, то ки хӯшаҳои аз дарав
афтодаро чинад. (Ибодат 23:22-ро хон)

● Кроссвордро пур кун.

Аз чап ба рост.

1. Номи соҳиби киштзор ........  буд.
2. Номи бевазане ки барои хӯшачинӣ омад ....... буд.
3. Шахсеро, ки ҳосил меғундорад ............... меноманд.
4. Соҳиби киштзор аз ........-......... омада буд.

Аз боло ба поён.

5. Даравгарон ба ӯ гуфтанд: 
“Худованд туро ............. диҳад”.

6. Бевазан хӯшаҳоро ................... .
7. Донаҳои гандум ё ҷав дар дохили ............ мебошанд. 

Вақте ки Бӯаз барои тафтиш кардани рафти кор омад, Рутро дид ва пурсид, ки вай кӣ аст.

● Хизматгораш ба ӯ чӣ гуфт? (Оятҳои 6 ва 7-ро хон).

Кори Рут оддӣ, аммо хеле дилгиркунанда буд. Бо вуҷуди ин Рут боғайрат меҳнат мекард. Худо
мехоҳад, ки мо ҳам мисли Рут корамонро хуб иҷро кунем. Муносибати неки Бӯаз ба ӯ таъсири
калон кард. Рут фикр мекард, ки сазовори чунин муносибат нест, чунки шахси хориҷӣ аст
(ояти 10). Муносибати Бӯаз ба Рут намунаи файз ва марҳамати Худо нисбат ба мо аст. 

Чӣ хел хуб аст, ки Худо моро новобаста ба гуноҳкор буданамон дӯст медорад. Ӯ муҳаббати
Худро ба мо дар он зоҳир кард, ки Худованд Исоро ба ҷои мо ба мурдан дод. Ба шарофати Ӯ
мо метавонем абадан зиндагӣ кунем!

● Бӯаз одами бисёр нек буд. Бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки барои чӣ ӯ нисбат ба
Рут махсусан нек буд (ояти 11).

ФАЙЗИ Худо - марҳамати Ӯ ба мо аст, ки мо онро сазовор нестем!

Вай ба ман гуфт, ки

“....................................

.............................”

Ва омада аз

...............................

............................
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ҲАМАГӢ: 

Худо онҳоеро, ки ба Ӯ бовар карда, умед мебанданд, ҳимоя мекунад. Чуноне ки паранда
чӯҷаҳои худро ҳимоя мекунад, Худо онҳоро “дар зери болҳои Худ паноҳ мекунад”. Вақте ки
чӯҷаҳо хатарро пай мебаранд, онҳо назди модарашон давида меоянд. Онҳо ба вай бовар
мекунанд. Бӯаз ба Рут гуфт, ки Худованд барои ӯ ғамхорӣ мекунад.

● Суханони ӯро аз ояти 12 навишта гир.

Бӯаз нисбат ба Рут хеле нек буд ва ба ӯ бисёр ҷав дод.

● Аз расмҳо ва оятҳо истифода бурда, калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис.

Ояти 9 Ояти 14 Ояти 14 Ояти 16

Ӯ ба Рут иҷозат дод, ки аз ......................... об нӯшад, ва ҳангоми хӯрокхӯрӣ ӯро даъват кард, ки

............ хӯрад. Вақте ки Рут назди даравгарон нишаст, Бӯаз ба вай ................ бирён дароз кард. Баъд

Бӯаз ба коргаронаш гуфт, ки барои Рут инчунин аз .................. (бандҳо) хӯшаҳо боқӣ гузоранд.

Рут ба хонаашон бисёр ҷав овард. Ноомӣ фаҳмид, ки Худованд барои онҳо ғамхорӣ карда истодааст.

● Рут 2:20-ро навис ва дар зери суханони Ноомӣ оид ба некии Худованд ба онҳо хат каш.

● Он чиро, ки Ноомӣ дар бораи Бӯаз гуфт, навис.

Ба киштзори Бӯаз омадани Рут тасодуфӣ набуд. Баъд маълум шуд, ки Бӯаз хеши наздики онҳо
аст. Худованд ҳаёти онҳоеро, ки ба Ӯ бовар мекунанд, роҳбарӣ мекунад. Ҳатто вақте ки дар
ҳаётамон мушкилиҳо мешаванд, мо набояд инро фаромӯш кунем. Худо барои Рут ва Ноомӣ
ҳама чизро ба нақша гирифта, барояшон чизи беҳтаре тайёр кард. Дар охири ин боб гуфта
мешавад, ки чӣ тавр Рут ба Ноомӣ вафодории худро нишон дод.

● Ояти 23-ро хон ва навис, ки Рут чӣ кор кард.

1.

2.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ДАРСИ 4-УМ: Рут
Хости Худо Ояти тиллоӣ:

Забур 36:5

Рут 3:1-18, 
4:1-17-ро хон

Ин ҳикоя бо хушӣ анҷом ёфт. Рут боз ба шавҳар баромад!

Нақши Ноомӣ дар ин калон буд.

● Аз китоби Рут 3:1-18-ро хон ва дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои дуруст аломати (V) ва
ҷумлаҳои нодуруст аломати (X) гузор.

Ноомӣ ба Рут гуфт, ки рафта, назди пойҳои Бӯаз бихобад.

Рут суханони Ноомиро иҷро кард. 

Рут ба хаймаи Бӯаз рафт. 

Бӯаз тамоми шаб хоб буд. 

Рут ба Бӯаз хотиррасон кард, ки ӯ хеши наздики онҳо аст.

Бӯаз ба Рут хашмгин шуд. 

Бӯаз ваъда кард, ки ба Рут мадад мерасонад. 

Бӯаз ба Рут як каф ҷав дод. 

Акнун Ноомӣ ва Рут танҳо интизор мешуданд, ки чӣ рӯй медиҳад. Рут 4:1-11-ро хонда,
кроссвордро пур кун, ва мефаҳмӣ, ки чӣ тавр хости Худо дар ҳаёти Рут ба амал омад.

● КРОССВОРД

Аз чап ба рост 

1. Бӯаз барои назорат кардани ин додугирифт 
киҳоро даъват кард? (ояти 10).

2. Кӣ бевазани мӯобӣ буд? (ояти 5).

3. Ин воқеа дар назди чӣ рӯй дод?

4. Дар ин воқеа кадом намуди пойафзол 
зикр мешавад?

5. Рут ........ Бӯаз шуд.

Аз боло ба поён

6. Пирон чанд нафар буданд? (ояти 2).

7. Пирон чӣ кор карданд? (ояти 2).

8. Ноомӣ қитъаи заминро чӣ кор мекард? (ояти 3).
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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:

Ноомӣ хеле шод буд, чунки Бӯаз Рутро ба занӣ гирифт ва Худованд ба онҳо
писар дод. Онҳо номи писарашонро Убид монданд. Убид бобои одаме гардид,
ки дар таърихи халқи Исроил шахси бисёр бузург шуд.

● Дар дарахти насабнома номҳоро навишта, онро пурра кун. (о. 17-ро хон)

Худо дар ҳаёти Рут нақшаи аҷоиби Худро ба амал овард. Рут ба Худо бовар
кард ва ба Ӯ умед баст, Худо бошад, ӯро бо фаровонӣ баракат дод.

● Воқеаи Рут он чиро тасвир мекунад, ки дар ояти тиллоӣ гуфта 
шудааст. Ин оятро навис.

Тақрибан баъд аз 1000 сол дар ҳамин шаҳри Байт-Лаҳм Худованд Исо таваллуд
шуд. Ӯ аз насли Бӯаз ва Рут буд. (Матто 1:5).

Чӣ хел хуб аст, ки Худо зани хориҷиро, ки пеш бутпараст буд, интихоб кард, то
ки вай дар нақшаи бузурги Ӯ барои наҷот додани одамон чунин нақши
муҳимро иҷро кунад! Ба шарофати ин нақша ҳар яки мо ҳам метавонад Худоро
шиносад ва ҳамеша аз баракатҳои Ӯ ҳаловат барад.
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ДАРСИ 1-УМ: Рут
Қарори нодуруст Ояти тиллоӣ:

Масалҳо 14:12
Рут 1: 1-14-ро

хон

Хониши иловагӣ:  •  Такрори Шариат 30:15-20  • Масалҳо 14:12  • Ишаъё 53:6

Воқеаи Рут, ки дар охир хуб анҷом ёфт, дар вақти душвор сар шуд. Он вақт дар китоби
Доварон тасвир шудааст. Дар сазамини Исроил душворӣ буд. 

● Ин чӣ гуна душворӣ буд?

Такрори Шариат 11:26-28 сабаби ин душвориро мефаҳмонад.

● Ин чӣ гуна сабаб буд?

Исроилиён дар замине зиндагӣ мекарданд, ки онро ба онҳо Худо дод. Ӯ бисёр сол пеш ин
заминро ба Исроил ваъда карда буд.

● Мувофиқи суханони Худо, ин замин чӣ гуна буд? Хуруҷ 3:8-ро хон.

Ба назар чунин метобад, ки ин суханон дар бораи сарзамини Исроил нестанд! Барои чӣ
ин тавр шуд? Барои он ки тамоми халқ аз Худо рӯй гардонданд. Чунин ҳолат бисёр солҳо
давом мекард, ва акнун Худо аз онҳо рӯй гардонд ва баракат додани онҳоро бас кард.
Чунин вазъият дар Доварон 2:11-15 хуб тасвир шудааст. 
Элимелех ва оилаи ӯ кӯшиш мекарданд зинда монанд. Онҳо аз ояндаи худ дилпур буда
наметавонистанд. Хӯрок рӯз то рӯз кам мешуд. Боварии онҳо ба Худо суст мешуд. Ба ҷои
аз Худо мадад пурсидан, онҳо нақшаҳои худро барои оянда тартиб медоданд. Дар натиҷа
онҳо хона, хешу табор ва сарзамини худро, ки Худо амр дода буд дар он ҷо 
зиндагӣ кунанд, тарк карда ба сарзамини дигар рафтанд!

● КРОССВОРД

Аз чап ба рост
1. Зодгоҳи Элимелех кадом шаҳри Яҳудо буд?
2. Номи яке аз занҳои мӯобӣ, ки келини Ноомӣ буд.
3. Элимелех бо оилааш ба куҷо кӯчид?
4. Номи зани Элимелех чӣ буд?

Аз боло ба поён
5. Номи дигар зани мӯобӣ, ки келини Ноомӣ буд.
6. Номи яке аз писарони Элимелех.
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

Ҳаёти онҳо дар кишвари бегона мушкил буд, махсусан баъд аз марги Элимелех! Баъд аз якчанд
вақт писарони онҳо зан гирифтанд. Занҳои онҳо мӯобӣ буданд. Номи зани Маҳлӯн Рут ва зани
Килйӯн Орфо буд. Аммо шариати Худо ба исроилиён аз дигар халқҳо зан гирифтанро манъ
мекард. Баъдтар ба ин оила боз як мусибат омад.

● Ин чӣ гуна мусибат буд?

● Барои чӣ Ноомӣ қарор кард, ки ба Яҳудо бармегардад?

Ноомӣ ба келинҳояш меҳрубон буд. Онҳо бошанд, эҳтимол ҷавобгарӣ ҳис мекарданд, ки бояд
барои хушдомани танҳо ва пири худ ғамхорӣ кунанд. Ноомӣ мефаҳмид, ки агар келинҳояш ба
хонаҳояшон баргарданд, зиндагияшон беҳтар мегардад, ва шояд онҳо боз оиладор мешаванд. 

Ноомӣ келинҳояшро дӯст медошт, аммо ба онҳо ҳеҷ ёрӣ дода наметавонист. Бинобар ин ӯ аз онҳо
хоҳиш кард, ки ба хонаҳояшон, ба оилаҳои пештараашон баргарданд. 

● Дар поён он қисми ояти 8-ро навис, ки мегӯяд, ки келинҳои Ноомӣ бо ӯ ва писаронӣ ӯ 
чӣ тавр муносибат мекарданд.

Ҳар ду бевазан ҳам хушдомани худро дӯст медоштанд.

● Оятҳои 9-14-ро хон ва исботи инро навис.

Акнун ин ду зани ҷавон бояд қарор қабул мекарданд. Лекин онҳо
қарорҳои гуногун карданд. Ба мо ҳам бисёр вақт лозим меояд, ки
қарорҳои муҳим ё начандон муҳим қабул намоем. Аммо қарори аз
ҳама муҳим дар ҳаёти мо он аст, ки оё мо Худованд Исоро пайравӣ
мекунем, ё не. Ин қарор ба он таъсир мекунад, ки мо абадиятро чӣ
тавр мегузаронем. Оё мо ҳамроҳи Худо мешавем, ё не.

Ноомӣ Худоро мешинохт ва хости Ӯро медонист.

● Рақами оятҳоро, ки дар онҳо суханони зерини ӯ ба келинҳояш баён шудаанд, навис:

“Бигзор Худованд ба шумо эҳсон кунад”. 

“Бигзор Худованд ба шумо шавҳар диҳад”.

“Дасти Худованд ба ман шикаст расондааст”.

Ба мо ҳам бисёр вақт қарор кардан лозим меояд, ки бо роҳи Худо равем, ё бо роҳи худ. Ин воқеа ба
мо нишон медиҳад, ки бо роҳи худ рафтан беақлӣ аст, ва мо бояд роҳнамоии Худо ва мадади Ӯро
ҷӯстуҷӯ кунем.

Ояти:

Ояти:

Ояти:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ДАРСИ 2-ЮМ: Рут
Ноомӣ назди Худо бармегардад Ояти тиллоӣ:

Забур 118:33

Рут 1:15-22-ро
хон

Хониши иловагӣ:  • Масалҳо 13:15  • Луқо 15:11-24  • 1 Юҳанно 1: 9.

Орфo интихоби худро кард. Ӯ бо Ноомӣ
хайрухуш карда, ба хонаашон баргашт.
Баъд аз ин мо дар бораи ӯ дигар ҳеҷ
маълумот надорем.

Ноомӣ бори охир кӯшиш кард Рутро
розӣ кунонад, ки ба хонаашон
баргардад.  

● Орфо назди кӣ баргашт?

Чунин амали ӯ вобастагии сахти ӯро ба оила ва дини дурӯғин нишон медиҳад. Аммо Рут
қарори худро дигар накард. Дар оятҳои 16 ва 17 мо дар бораи панҷ чизе ки интихоби ӯ аз
онҳо иборат буд, мехонем.

● Онҳоро аз рӯи ҳамон тартиб навис, ки дар Китоби Муқаддас навишта шудаанд.

Дар ин ҷо Рут боварии худро ба Худо ва бовафогияшро ба хушдоманаш зоҳир намуд.  

● Аз панҷ чизи дар боло номбаршуда ҳамонашро 
қайд кун, ки аз имони (боварии) Рут шаҳодат медиҳад.

Рут гуфт, ки танҳо як чиз метавонад ӯро аз Ноомӣ ҷудо кунад.

● Ин чӣ буд?

Ояти:
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ҲАМАГӢ: 

Вақте ки мо ба оила ва дӯстони худ бовафоем, ин ба Худо маъқул аст. Аммо ба Худованд
Исои Масеҳ худро бахшидани мо аз ин ҳам муҳимтар аст.

Луқо 5:27 ва 28-ро хон. Дар ин оятҳо мисоли пурра бахшидани худ ба Худованд Исо
оварда шудааст.

● Номи одаме ки аз пайи Исо рафт, чӣ буд?

Ӯ чиро тарк кард?

Рафтори Рут инчунин барои мо мисоли хуби худро ба Худо бахшидан аст.

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Ноомӣ дид, ки
Рут қарори қатъии ҳамроҳи ӯ рафтан кардааст?

Дере нагузашта Ноомӣ ва Рут ба Байт-Лаҳм омаданд. Одамон Ноомиро шинохтанд, чунки
ӯ қисми зиёди ҳаёти худ дар ҳамин шаҳр зиндагӣ мекард. Бисёре аз онҳое ки ӯро
мешинохтанд, ҳамсояҳо ва хешу таборон, ҳанӯз зинда буданд.

● Омадани Ноомӣ ва Рут ба одамони Байт-Лаҳм чӣ гуна таъсир кард?

Аммо Ноомӣ хоҳиш кард, ки ӯро дигар Ноомӣ наноманд, балки “Марро” номанд. Маънои
номи Ноомӣ “дилпазир”, “дилкаш” аст.

● Барои чӣ ӯ гуфт, ки ӯро Марро, яъне “талхком” номанд?

● Калимаҳои партофташударо аз матни Китоби Муқаддас навис.

Ноомӣ гуфт, ки ӯ  .............................  рафта буд,  

ва ..........................  ӯро ..........................  баргардонд.  

Ӯ гуфт, ки Қодир .............................. ба сараш овардааст.  

Рут ва Ноомӣ дар аввали дарави .............  ба ..........-............  омаданд.

Ноомӣ ба он сарзамин баргашт, ки Худо ба
халқи Худ амр дода буд, ки дар он ҷо зиндагӣ
кунанд. Ӯ эътироф кард, ки бадбахтии аз сар
гузаронидаи ӯ натиҷаи вайрон кардани ин
фармудаи Худо аст. Худо роҳ дод, ки дар
ҳаёти Ноомӣ ҳамаи ин ғаму андӯҳ рӯй
диҳанд, то ки вай ба ватанаш баргардад. Худо
меҳрубон аст, бинобар ин барои ӯ ғамхорӣ
кард. Акнун Ноомӣ дар хонааш буд, ва ӯ
танҳо набуд. Ҳамроҳи ӯ Рут омад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ДАРСИ 3-ЮМ: Рут
Роҳнамоии Худованд Ояти тиллоӣ:

Қӯлассиён
3:23

Рут 2:1-23-ро
хон

Хониши иловагӣ:  •  Забур 36:23-24  • Масалҳо 10:22  • Эфсӯсиён 4:28

Байт-Лаҳм дар ҷои сертеппа ҷойгир аст, ва киштзорҳои он дар баландиҳои гуногун воқеъ
буданд. Аз ҳамин сабаб вақти ҷамъ кардани ҳосил дертар давом мекард, чунки ҳосили
киштзорҳо дар вақти гуногун пухта мерасид. Ин барои Рут мадади калон буд, чунки ба
камбағалон иҷозат буд, ки аз паси даравгарон хӯшаҳои боқимондаро чинанд. 

● Ибодат 23:22-ро хон ва дар поён навис.

Аввал дар киштзор мардҳо бо дос дарав мекарданд, баъд занон ҳосили даравидашударо
банд мекарданд, ва баъд аз он одамони мисли Рут он чиро, ки боқӣ монд, чинда
мегирифтанд.

● КРОССВОРД
1. Даравгарон ба саломи Бӯаз ҷавоб дода гуфтанд: 

“Худованд туро ........ диҳад!”

2. Рут ба ........ худ афтода, ба Бӯаз таъзим кард.

3. Номи бевазани мӯобӣ.

4. Рут дар киштзори Бӯаз ........ мечинд.

5. Бӯаз Рутро даъват кард, ки ....... хӯрад.

6. Номи зироате ки дар ояти 23 зикр шудааст.

● Бӯаз ба киштзор аз кадом шаҳр омад?

Бӯаз дар ин ҳикоя бори аввал дар 2:1 вомехӯрад, ва баъд ӯ дар ин воқеа нақши муҳимро
иҷро мекунад. Байни Бӯаз ва Рут фарқи калон вуҷуд дошт. Ӯ сарватманд буд, лекин Рут ҳеҷ
чиз надошт. Оё онҳоро якҷоя тасаввур кардан мумкин аст? Аммо Худо дилҳои ҳамаи
одамонро идора мекунад. Рут ва Ноомӣ ба Худо умед мебастанд, ва Худованд онҳоро
роҳнамоӣ мекард.
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ҲАМАГӢ: 

БӮАЗ

НАМУДИ ЗОҲИРИИ Ӯ

Мо дар бораи намуди зоҳирии ӯ ягон маълумот надорем.

ҲОЛАТИ ИҶТИМОИИ Ӯ

● Мо аз ояти 1 дар бораи Бӯаз чиро мефаҳмем?

ХИСЛАТҲОИ Ӯ

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

Бӯаз дар киштзор ба Рут аҳамият надод.

Бӯаз то вақти бо Рут гап заданаш дар бораи ӯ ҳеҷ чиз намедонист.

Бӯаз ба Рут иҷозат дод, ки дар киштзори ӯ хӯша чинад. 

Бӯаз ба Рут иҷозат дод, ки бо хизамтгорони ӯ об нӯшад.

Бӯаз бо Рут сахт гап зад.

Бӯаз одами дасткушод буд.

ҲАЁТИ РӮҲОНИИ Ӯ

● Оё Бӯаз ба Худо бовар мекард ва ба Ӯ умед мебаст? Ҷавоби худро исбот кун.

Рӯзи якум Рут як эфа (тақрибан 10 килограмм) ҷав чинд. Махсус барои ӯ аз бандҳо хӯшаҳо
боқӣ мегузоштанд (оятҳои 15 ва 16), аммо бо вуҷуди ин кори ӯ хеле вазнин буд.
Хизматгорони Бӯаз пай бурданд, ки Рут хеле меҳнатдӯст аст. Аммо муносибати ту ба меҳнат
чӣ гуна аст? Оё ту бо шавқу ҳавас кор мекунӣ? Оё меҳнатдӯстии ту мисли меҳнатдӯстии Рут
аст? Меҳнати Рут дар киштзор барои масеҳиён намуна мебошад. Тамоми ҳаёти шахси
масеҳӣ ин хизмат ба Муаллими худ, Худованд Исо аст. Масеҳиён бояд аз таҳти дил ба
Муаллими худ Худованд Исо хизмат кунанд. Дар Китоби Муқаддас гуфта  шудааст:

“Ҳар он чи мекунед, аз ҷону дил ба ҷо оваред, мисли он ки барои Худованд бошад, ...
зеро ки ба Масеҳи Худованд хизмат мекунед”. (Қӯлассиён 3:23,24)

● Ноомӣ мехост, ки Худованд ба Бӯаз чӣ кор кунад (ояти 20)? Ҷавоби дурустро қайд кун.

Ӯро ба дигар ҷо кӯчонад. Ӯро ҷазо диҳад. Ӯро баракат диҳад.

● Бӯаз барои Ноомӣ ва Рут кӣ буд? (ояти 20)
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B5

ДАРСИ 4-УМ: Рут
Худо Бӯаз ва Рутро баракат медиҳад Ояти тиллоӣ:

Масалҳо 3:33

Рут  3:1-18
4:1-17 -ро хон

Хониши иловагӣ: •  Забур 67:5-7  • 1 Қӯринтиён 6: 19-20  • 1 Петрус 1: 18-19

Дар он замонҳо қонунҳои махсус вуҷуд доштанд. Бояд яке аз хешовандон барои авлоди
Элимелех писареро ворис мегузошт. Барои ин ӯ бояд Рутро ба занӣ мегирифт ва заминҳои
Элимелех, шавҳари вафоткардаи Ноомиро фидия дода (харида) мегирифт. Ноомӣ барои Рут
ғамхорӣ мекард ва ба вай маслиҳат дод, ки дар ин бора бо Бӯаз гап занад. Ӯ ба Рут гуфт, ки
чӣ тавр ин корро мувофиқи урфу одати маҳаллӣ дуруст кардан лозим аст.

● Дар ҷумлаҳо дар зери калимаҳои дурусти қайдшуда хат каш. (Ба матнҳои Китоби
Муқаддас оид ба ин дарс ва 2:23 нигоҳ кун)

Ин ҳодиса дар ОХИРИ / АВВАЛИ дарави ҷав ва гандум рӯй дод.  

Он  ПАГОҲӢ / РӮЗ / БЕГОҲӢ Бӯаз худаш дар  

ХАЙМА / ТОКЗОР / ХИРМАНГОҲ кор мекард.  Ноомӣ урфу одатҳои маҳаллиро

медонист ва боварӣ дошт, ки Бӯаз дар он шаб ҳамроҳи хизматгоронаш ҷавро

МЕФУРӮШАД / ПОСБОНӢ МЕКУНАД / МЕХӮРАД.

Барои Рут вақти он расид, ки ба Бӯаз хоҳиши худро гӯяд!

● Рут баъд аз шустушӯ кардан бояд чӣ кор мекард?

● Рут ба чунин маслиҳати Ноомӣ чӣ ҷавоб дод?

Рут Бӯазро ҳурмат мекард ва маслиҳати хушдоманашро бо хурсандӣ қабул кард. Рут сӯи
хирмангоҳ рафт. Ӯ намехост, ки одамони дигар аз сӯҳбати ӯ бо Бӯаз огоҳӣ ёбанд.  

● Бӯаз бояд чӣ кор карданашро тамом мекард?

Барои чӣ Ноомӣ ба Рут гуфт, ки пеши пойҳои Бӯазро кушояд? Эҳтимол, ин барои бедор
кардани вай воситаи хуб буд, чунки пойҳояш хунук мехӯрданд ва ӯ бедор мешуд. Вақте ки
Бӯаз аз хобаш бедор шуда, Рутро дид, ӯ сабаби ба назди вай омаданашро нақл кард. Бӯаз ба
Рут гуфт, ки назар ба ӯ хеши наздиктаре ҳаст, ки бояд Рутро ба занӣ гирад. Аз рӯи шариат
ба ин одам аввал имконият додан лозим аст, ки заминро харад ва Рутро ба занӣ гирад.
Вақте ки саҳар шуд, Бӯаз назди дарвозаҳои шаҳр рафт, ки одатан дар он ҷо масъалаҳои
муҳим ҳал мешуданд.

● Бӯаз барои ҳалли масъала киҳоро ҳамчун шоҳид даъват кард?
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Онҳо назорат мекарданд, ки ҳама қоидаҳо риоя карда шаванд. Вақте ки Бӯаз ҳалли
ин масъаларо ба охир расонд, акнун ҳеҷ кас ҳеҷ чиро тағйир дода наметавонист.
Хеши наздиктар, ки номаш зикр нашудааст, қарор кард, ки заминро харида
намегирад, зеро фаҳмид, ки барои ин бояд Рутро ҳам ба занӣ гирад.

● Он гоҳ ӯ ба Бӯаз чӣ гуфт?

● Баъд аз ин ӯ чӣ кор кард?

● Барои чӣ ӯ ин тавр кард?

● Ба саволҳо ҷавоб гардон ва баъд онҳоро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш. Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо
ҷойгиранд.

1. Рут пеш аз рафтанаш ба назди Бӯаз ....................
кард. 

2. Рут пеши пойҳои Бӯазро чӣ кор кард? ..................  

3 ва 4.  Бӯаз Рутро таъриф кард, ки ӯ ҷавонони
.................... ё ......................ро ҷустӯҷӯ накард.

5. Бӯаз ба Рут шаш андоза (тақрибан 20 кг) чӣ дод
ва гуфт, ки ба хушдоманаш барад? ............

6. Пагоҳӣ Бӯаз назди .............  шаҳр омад.

7. Бӯаз чанд нафар пирони шаҳрро даъват кард? 
..............    

8 ва 9.  Ду хоҳарон, ки дар Рут 4:11 зикр шудаанд,
киҳо буданд?  ................. ва ............

Бӯаз барои ҳамаи он чи ки ба Элимелех тааллуқ дошт, аз он ҷумла барои Рут,
фидия дод (харида гирифт) ва Рутро ба занӣ гирифт. 
Акнун зане ки бе ҳеҷ чиз ба Байт-Лаҳм омада буд, фаҳмид, ки Худо назар ба он
чи ӯ умед дошт, бештар бахту хурсандӣ дод. Вақте ки мо ба Худо имкон
медиҳем, ки ҳаётамонро роҳбарӣ кунад, Ӯ ҳамеша моро баракат медиҳад, ҳатто
вақте ба мо лозим меояд, ки душвориҳову сахтиҳоро аз сар гузаронем.

Ин ҳикояи хеле аҳамиятнок аст, чунки баъд Рут бибикалони подшоҳи бузурги
Исроил шуд.

● Номи ин подшоҳро навис.
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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: 



Довуд 1 
Самуил 2 



Бисёр солҳо пеш дар Исроил одаме зиндагӣ
мекард, ки номаш Самуил буд. Ӯ пайғамбари
Худо буд. Пайғамбар одаме мебошад, ки ба
одамон суханҳои Худоро мерасонад. Боре
Худо ба Самуил гуфт, ки ба Байт-Лаҳм назди
Йисой равад. Йисой ҳашт писар дошт.

Номи пайғамбар чӣ буд?     

С __ __ __ __ __ .

Вай чанд писар дошт?     

Ҳ __ __ __ .

Худо ба Самуил фармуд, ки яке аз писарони Йисойро ба подшоҳӣ интихоб
кунад! Вақте ки Самуил писари якуми Йисой, Элиобро дид, фикр кард, ки
Худо ӯро интихоб кардааст. Элиоб қадбаланд ва зебо буд, аммо Худо ба
Самуил гуфт: “Одам фақат он чиро, ки ба чашм намоён аст, мебинад, вале
Худованд он чиро, ки дар дил аст, мебинад”. 

Йисой назди пайғамбар ҳафт писарашро овард, аммо Худо ягонтои онҳоро
интихоб накард.

Он гоҳ Йисой одам фиристода, писари аз ҳама хурдиаш Довудро, ки гӯсфанд
мечаронд, овард. Худованд ба Самуил гуфт: “Ин ҳамин аст!” Ва Самуил ба
сари Довуд равған молид. Дар он замонҳо ба сари касоне ки Худо онҳоро ба
подшоҳӣ таъйин мекард, равған мемолиданд.

Танҳо Худо дили хоксоронаи Довудро медид, ки тайёр буд хости 
Ӯро иҷро кунад.
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�ИКОЯИ 1�УМ: Интихоб шудани подшо�
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо ба дили одам ниго мекунад.

1 Подшоҳон 
16:1-13-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:

B6



Рӯзе фалиштиён омаданд, то ки бо
исроилиён ҷанг кунанд. Исроилиён ба
Худо умед мебастанд. Худо чандин бор ба
онҳо мадад карда буд, ки душманони
пурзӯрашонро мағлуб кунанд. Аммо
фалиштиён ба Худо бовар намекарданд.
Дар лашкари онҳо як марди азимҷусса
буд, ки номаш Ҷолёт буд.

Ҷолёт ҳар рӯз дод зада мегуфт: “Аз
байнатон як одамро интихоб кунед, то ки
бо ман ҷанг кунад. Агар вай маро кушад,
пас мо ғуломони шумо мешавем. Лекин
агар ман вайро кушам, шумоён ғуломони
мо мешавед”.

Ҷолёт лашкари исроилиён ва Худои онҳоро масхара мекард. Исроилиён аз Ҷолёт
метарсиданд ва аз ӯ мегурехтанд. 

Номи фалиштии азимҷусса чӣ буд? Ҷ __ __ __ __ 

Вақте ки исроилиён Ҷолётро медиданд, чиро ҳис мекарданд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат
каш.

тарсро хушбахтиро хурсандиро

Ҳамин вақт Йисой Довудро ба майдони ҷанг фиристод, то ки бародаронашро хабар гирад.
Довуд масхаракуниҳои Ҷолётро шунид ва пурсид: “Ин кӣ аст, ки лашкари Худои Зиндаро
ин хел ҳақорат мекунад?” 

Ба Довуд гуфтанд: “Подшоҳ ба он касе ки ин ҷанговари азимҷуссаро кушад, бисёр
мукофотҳо медиҳад”.

Худо ваъда карда буд, ки агар исроилиён ба Ӯ умед банданд, Ӯ ба онҳо ёрӣ медиҳад.
Довуд ба Худо умед мебаст ва ба ҳама гуфт, ки Худованд барои бар Ҷолёт ғолиб омадан
мадад мекунад.

Калимаҳоро ранг кун.

Довуд ба ХХудои Зинда умед мебаст.

Подшоҳ Шоул аз ин суханони Довуд хабардор шуд ва ӯро назди худ даъват кард.

Омӯзиши Китоби Муқаддас B6
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�ИКОЯИ 2�ЮМ: �анг бо �олёт
Ин �икоя дар бораи писари �авон аст, ки ба Худо умед мебаст. 1 Подшоҳон 

17: 1-31-ро хон

Расми
фалиштии
азимҷуссаро
ранг кун.
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Омӯзиши Китоби Муқаддас B6
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�ИКОЯИ 3�ЮМ: �олёт ма�луб мешавад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо �алаба дод. 

1 Подшоҳон 
17: 32-51-ро хон

Ба подшоҳ Шоул гуфтанд, ки Довуд мехоҳад бо Ҷолёт ҷанг кунад. Он гоҳ
подшоҳ фармуд, ки ин ҷавонро назди ӯ биёранд. 

Довуд назди шоҳ омад ва гуфт: “Бигзор ҳеҷ кас аз ин фалиштӣ натарсад!
Ман рафта, бо вай ҷанг мекунам”.

Шоул фикр мекард, ки Довуд бар Ҷолёт ғолиб омада наметавонад. Охир
Довуд чӯпони оддӣ буд, Ҷолёт бошад - ҷанговари бомаҳорат.

Аммо Довуд Худоро дӯст медошт ва ба Ӯ умед мебаст. Ӯ аз хурдӣ бо ёрии
Худо ғолиб омаданро ёд гирифта буд, вақте ки гӯсфандонро аз шерон ва
хирсон муҳофизат мекард.

Калимаҳои партофташударо навис.

Довуд гуфт, ки мехоҳад бо Ҷ __ __ __ __  ҷанг кунад.

Довуд ба Худо у __ __ __  мебаст.  Ӯ гӯсфандонашро аз 

ш __ __ __ __   ва  х __ __ __ __ __  муҳофизат мекард. 

Довуд дар ин бора ба Шоул гуфт. Довуд медонист,
ки Худо ба ӯ барои бар Ҷолёт ғолиб омадан ёрӣ
медиҳад.

Шоул ба Довуд либосу аслиҳаи ҷангии худро дод,
аммо онҳо барои ӯ калон буданд ва ӯ напӯшид. Ӯ
рафта, аз ҷӯй барои фалахмонаш панҷ санг
гирифт.

Вақте ки Ҷолёт ин писари ҷавонро дид, хандид. Ӯ
фикр мекард, ки Довудро ба осонӣ мекушад. Аммо
Довуд бовар мекард, ки Худо ба ӯ мадад мекунад.
Ӯ сангро ба фалахмон монда, онро сӯи Ҷолёт ҳаво
дод. Санг ба пешонии Ҷолёт зад ва ӯ ба замин
ғалтида, мурд.

Довуд назди Ҷолёт давида омад ва шамшери ӯро
гирифта, нишон дод, ки бар вай ғолиб омад. 

Довуд Ҷолиётро мағлуб карда тавонист, чунки ба
Худо умед мебаст.Расмро ранг кун

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



�ИКОЯИ 4�УМ: Довуд ва Шоул
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо муофизат мекунад. 

1 Подшоҳон 
18:1-16-ро хон

Оё ту дӯсти ҷонӣ дорӣ? Йӯнотон, писари подшоҳ Шоул, дӯсти ҷонии Довуд
шуд.

Шоул хурсанд шуд, ки Довуд Ҷолётро мағлуб кард, бинобар ин ӯро даъват
кард, ки дар қасри шоҳона зиндагӣ кунад.

Калимаҳои партофташударо навис.

П __ __ __ __ __ подшоҳ Шоул  Й__ __ __ __ __ __    дӯсти

ҷонии Довуд буд.

Довуд хуб ҷанг мекард, ва Шоул ӯро
сардори ҷанговарон таъйин кард.

Занҳое ки барои пешвоз гирифтани
ғолибон баромаданд, суруд хонда
мегуфтанд: “Шоул ҳазорҳоро мағлуб кард,
вале Довуд - даҳҳо ҳазорро”.

Шоул ин суханонро шунида, ба Довуд
бахилӣ мекард. Ӯ хафа шуд, ки одамон аз
ӯ дида Довудро бисёртар таъриф
мекунанд. 

Рӯзи дигар Довуд дар назди подшоҳ
барбат менавохт. Ногоҳ Шоул сахт ба
ғазаб омад ва сӯи Довуд найзаро партофт.
Аммо Довуд худашро як тараф кашид ва
найза ба ӯ нарасид. Худо Довудро
муҳофизат мекард. 

Мо ҳам метавонем ба Худо боварӣ дошта бошем ва ба Ӯ умед бандем!

Расмро ранг кун

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

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Интихоб шудани подшоҳ
Ояти тиллоӣ:

1 Подшоҳон 16:7 
(охири оят)

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

1 Подшоҳон
16:1-13-ро хон

Агар ту имконият медоштӣ, ки подшоҳро
интихоб кунӣ, чӣ гуна одамро интихоб
мекардӣ? Шояд ту одами зебо, боақл ва
боқувватро интихоб мекардӣ? 

Худо ба Самуил фармуд, ки ба Байт-Лаҳм
назди одаме равад, ки номаш Йисой буд. Худо
аз байни писарони вай подшоҳи навро интихоб
кард.

Самуил пайғамбар буд. Худо ба воситаи ӯ бо
одамон гап мезад.

● Номи пайғамбар чӣ буд?      С __ __ __ __ __ .

● Худо ба ӯ гуфт, ки ба куҷо равад? 

Ба  Б __ __ __ - __ __ __ __.

Номи писари калонии Йисой Элиоб буд.
Ҳамин ки Самуил ӯро дид, фикр кард, ки
ҳамин Элиоб подшоҳ мешавад. 

Аммо Худо ба Самуил гуфт, ки ба намуди
зоҳирӣ аҳамият надиҳад. Худованд дили
Элиобро медид, бинобар ин ӯро интихоб
накард.  

/1
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B6



ҲАМАГӢ: 

● Худо ба Самуил чӣ гуфт? Ба ояти тиллоӣ нигоҳ кун.

“Одам фақат он чиро, ки ба  ч__ __ __   намоён аст,  м__ __ __ __ __ __,

вале Х__ __ __ __ __ __ __  он чиро, ки дар  д__ __   аст, мебинад”.

Баъд Самуил Аминодоб, писари дуюми Йисойро дид ва гуфт: “Инро низ Худованд
интихоб накардааст”. Ҳамин тавр назди пайғамбар боз панҷ писари Йисой омаданд.
Ниҳоят Самуил ба Йисой гуфт: “Худованд инҳоро интихоб накардааст”.

● Самуил чанд писари Йисойро дид? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

1        3        5        7        9

Шояд Самуил фикр мекард, ки хато кардааст.
Аммо Йисой боз як писари дигар дошт, ки
номаш Довуд буд. Вай дар чарогоҳ
гӯсфандонро мечаронд. 

“Ӯро ҷеғ занед”, - гуфт Самуил.

Ҳамин ки Довуд омад, Худо гуфт, ки “Ин
ҳамин аст”.

Самуил Довудро тадҳин кард, яъне ба сари ӯ
равған рехт. Дар он замонҳо чунин амал
маънои онро дошт, ки Худо ин одамро
баракат додааст, то ки подшоҳ шавад.

● Кроссвордро пур кун.

1. Самуил ба Байт-Лаҳм омад, то ки п__ __ __ __ __и навро тадҳин кунад.

2. Номи подшоҳи наве ки ӯро Худо интихоб кард, чӣ буд?

3. Вақте ки Довудро назди Самуил ҷеғ заданд,
ӯ дар ч__ __ __ __ __ __ буд.

4. Довуд  г__ __ __ __ __ __ __ __ ро
мечаронд.

Худо Довудро интихоб кард, зеро медонист, ки Довуд дар асл чӣ хел одам аст. Вақте ки мо
ба одамон нигоҳ мекунем, мо танҳо намуди зоҳирии онҳоро дида метавонем.

Агар одамро аз рентген гузаронанд ҳам, фикрҳои ӯро дидан намешавад. Танҳо Худо
фикрҳои дили одамро дида метавонад ва медонад, ки ӯ дар асл чӣ гуна аст.  

Худо дили туро ҳам мебинад, ва ҳама фикрҳои туро медонад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Ҷанг бо Ҷолёт
Ояти тиллоӣ:

Ирмиё 17:7

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

1 Подшоҳон 
17: 1-31-ро хон

Боре фалиштиён омаданд, то ки бо исроилиён ҷанг
кунанд. Натиҷаи ҷангро ҷанги тан ба тани
ҷанговари фалиштӣ бо яке аз ҷанговарони исроилӣ
ҳал мекард. 

Исроилиён метарсиданд, чунки ҷанговари фалиштӣ
азимҷусса буд. Қади ӯ аз се метр баландтар буд!
Номи ӯ Ҷолёт буд. Кӣ бо ӯ ҷанг карда метавонад?

Фалиштиён дар як кӯҳ меистоданд, исроилиён
бошанд, дар кӯҳи дигар. Ва дар байни онҳо дара
буд.

● Ҳарфҳои партофташударо навис.

Киҳо омаданд, то ки бо исроилиён ҷанг кунанд?  Ф __ __ __ __ __ __ __ н.

Номи ҷанговари азимҷусса чӣ буд?  Ҷ __ __ __ __ .

Ҳар рӯз Ҷолёт ба дара мебаромад ва исроилиёнро масхара карда, барои ҷанги тан ба тан
ҷанговарро талаб мекард. Исроилиён аз ӯ метарсиданд. Подшоҳ Шоул ҳам метарсид.
Чунин ҳодиса 40 рӯз давом мекард. Подшоҳ ба ҳамон ҷанговаре ки Ҷолётро мағлуб
кунад, тӯҳфа ваъда кард.

Довуд дар ин вақт дар Байт-Лаҳм гӯсфандонро
мечаронд. Се бародари калонии ӯ бошанд, дар
қатори лашкари исроилиён буданд.

● Довуд чӣ кор мекард?   

Г __ __ __ __ __ __ __ __ро 

м __ __ __ __ __ __ __ .

/4
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ҲАМАГӢ: 

Рӯзе падари Довуд ӯро барои хабар гирифтани бародаронаш, ки дар ҷанг буданд,
фиристод.

Вақте ки Довуд ба майдони ҷанг омад, шунид, ки Ҷолёт масхара карда, даъват мекард, ки
ягон ҷанговари исроилӣ бо ӯ ба ҷанги тан ба тан барояд. 

Ҳама исроилиёнро тарс фаро гирифта буд. Ҷолёт халқи Худоро дашном мекард ва Довуд
инро оромона гӯш карда натавонист! 

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои дуруст аломати (V) ва ҷумлаҳои нодуруст аломати (Х)
гузор.

Довуд шунид, ки чӣ тавр Ҷолёт ба исроилиён дод зада гап мезад.        -
Яке аз бародарони Довуд хост бо Ҷолёт ҷанг кунад. -
Ҳамаро тарс фаро гирифта буд. -
Довуд қарор кард, ки назди гӯсфандонаш бармегардад. -
● Он чиро, ки Довуд гуфт, ранг кун.

“Ин фалиштӣ кист, ки лашкарҳои 

Худои Ҳайро (Зиндаро)
таҳқир (дашном) намояд?”

1 Подшоҳон 17:26

Шоул - подшоҳи исроилиён - ин суханони Довудро шунида, ӯро назди худ даъват кард.

/8
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Ғалаба бар Ҷолёт
Ояти тиллоӣ:

Масалҳо 21:31

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

1 Подшоҳон
17:32-51-ро хон

Ин ҷавон тайёр буд бо Ҷолёти азимҷусса ҷанг кунад! Тасаввур мекунӣ,
одамон дар ин бора чӣ фикр мекарданд?

Вақте ки подшоҳ Шоул аз ин бора хабардор шуд, фармон дод, ки
Довудро назди ӯ оваранд.

● Ҳарфҳои партофташудаи а, у, о, и, е -ро навис, ва мефаҳмӣ,
ки Довуд ба Шоул чӣ гуфт.

М__н     р__фт__,     б__     __н       ф__л__штӣ
ҷ__нг     м__к__н__м.

Шоул фикр мекард, ки ин чӯпонбача бар ҷанговари бомаҳорат Ҷолёт
ғолиб омада наметавонад. Аммо Довуд ба подшоҳ нақл кард, ки чӣ
тавр ӯ рамаи гӯсфандонро аз шерҳо ва хирсҳо муҳофизат мекард.
Довуд гуфт: “Худованд, ки ба ман бар шерҳо ва хирсҳо ғалаба
мебахшид, ёрӣ медиҳад, ки бар ин фалиштӣ ҳам ғолиб оям”.

● Кӣ ба Довуд ёрӣ медод, ки бар шерҳо ва хирсҳо ғолиб ояд? Дар зери
ҷавоби дуруст хат каш.

Худо               Шоул                Ҷолёт

Он гоҳ Шоул гуфт: “Бирав, ва Худованд бо ту бод”. Подшоҳ либосу аслиҳаи ҷангии худро
ба Довуд пешниҳод кард, аммо ӯ худро бо онҳо ноқулай ҳис мекард ва аз танаш кашид. Ӯ
барои фалахмонаш аз ҷӯй панҷ санги силиқ гирифта, ба халтаи чӯпониаш монд ва назди
Ҷолёт барои ҷанг баромад.

● Танҳо он чизҳоро ранг кун, ки Довуд барои бо Ҷолёт ҷанг кардан бо худ гирифт.

Сипар                    Хӯд                    Фалахмон              Шамшер
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ҲАМАГӢ: 

Ҷолёт Довудро дида, ӯро масхара кард. Ӯ фикр
мекард, ки мағлуб кардани ин ҷавон барои ӯ як кори
осон аст. Аммо Довуд ба ӯ гуфт: “Ман бар зидди ту
ба номи Худованд меоям”.

Ҷолёти азимҷусса ба Довуд наздик меомад. Ҳамин
вақт Довуд яке аз сангҳоро гирифта, сахт ба сӯи ӯ
ҳаво дод. Санг ба пешонии Ҷолёт зад ва ӯ ғалтида,
мурд. Он гоҳ Довуд назди ӯ давида омад ва
шамшерашро гирифта, ба ҳама нишон дод, ки ғолиб
омад.

● Ҷавоби саволҳоро дар кроссворд навис.

1. Кӣ ба Довуд ёрӣ дод? (Х __ __ __ __ __ __ __ )

2. Довуд ба тарафи Ҷолёт чанд санг ҳаво дод?

3. Довуд аз ҷӯй чандто санг гирифта буд?

4. Кӣ Ҷолётро мағлуб кард?

Довуд бар Ҷолёт ғолиб омад, чунки Худоро дӯст медошт ва ба Ӯ умед мебаст. Ба мо лозим
нест, ки бо ҷанговарони азимҷусса ҷанг кунем, лекин мо ҳам як душман дорем.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи ин душманро мефаҳмӣ. 

Боз як номи иблис - шайтон аст. Ӯ мехоҳад, ки мо бад рафтор кунем. Худованд Исо бо
марги Худ дар салиб бар шайтон ғалаба кард. Агар мо ба Худованд Исо умед бандем, Худо
ба мо ёрӣ медиҳад, ки дуруст зиндагӣ кунем.

ИИ
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ҲИКОЯИ 4-УМ: Довуд ва Шоул
Ояти тиллоӣ:

1 Подшоҳон  
18:14

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

1 Подшоҳон
18:1-16-ро хон

Довуд баъд аз ғолиб омаданаш бар Ҷолёт дар ҳақиқат
қаҳрамони халқи худ шуд! Подшоҳ Шоул Довудро ба
хонаашон ҷавоб надод ва ӯро сардори ҷанговарони худ
таъйин кард. Дар ҳар коре ки Довуд мекард, Худо
ҳамроҳи ӯ буд.

Писари Шоул, Йӯнотон, дӯсти ҷонии Довуд шуд. Ӯ ҳама
вақт ба Довуд бовафо буд, ҳатто вақте ки барои чунин
дӯстӣ ӯ метавонист кушта шавад. Вақте мо дӯстоне
дорем, ки дар ҳама гуна ҳолатҳо бовафоянд, ин дар
ҳақиқат хушбахтии бузург аст.

● Ҷавоби саволҳоро дар кроссворд навис.

1. Кӣ писари подшоҳ буд?
2. Кӣ подшоҳ буд?
3. Довуд киро мағлуб карда, қаҳрамон шуд?

( __ __ __ __ __ ро)

Агар ягон кас кореро аз ту хубтар кунад, оё ту ба ӯ бахилӣ мекунӣ? Бахилӣ метавонад
сабаби рафтор ва кирдори хеле бад гардад. 

Боре Шоул шунид, ки занҳо суруд
хонда, мегуфтанд:

Аз ин сабаб Шоул чунон сахт ба
Довуд бахилӣ кард, ки дар дили
вай нисбат ба Довуд душманӣ пайдо шуд. 

Рӯзи дигар Довуд барои Шоул асбоби мусиқӣ менавохт. Ногоҳ подшоҳ нисбат ба Довуд
бахилӣ ва душмании сахт ҳис кард ва сӯи ӯ найза партофт. Аммо Довуд худашро як тараф
кашида тавонист. Худо Довудро муҳофизат кард. Баъдтар Шоул боз ҳамин тавр кӯшиш
кард, ки Довудро кушад.

/8
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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:

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва мефаҳмӣ, ки Довуд чӣ кор
мекард, вақте Шоул кӯшиш кард, ки ӯро кушад.

● Калимаҳоро дар ҷои холии ҷумлаҳо дуруст навис.

куштан      даҳҳо     бахилӣ      ҳазорҳоро      ду
Шоул ба Довуд ___________  мекард, чунки занҳо суруд хонда, мегуфтанд: 

“Шоул __________ мағлуб кард, вале Довуд  ____________  ҳазорро”.

Шоул Довудро ___________  хост.  

Шоул _____  бор сӯи Довуд найза партофта буд.

Вақте Шоул фаҳмид, ки Худованд бо Довуд аст, сахт тарсид. Шоул Довудро
мириҳазор (сардори ҳазор аскар) таъйин кард ва ӯро ба ҷанг мефиристод. Довуд дар
ҷангҳо бомуваффақият ҷанг мекард. Халқ Довудро боз бисёртар  дӯст доштанд. Шоул
бошад, боз ҳам бисёртар ба Довуд бахилӣ мекард ва аз ӯ метарсид. 

● Ҳарфҳои нуқтадорро ранг кун
ва мефаҳмӣ, ки кӣ Довудро
муҳофизат мекард ва ба ӯ ёрӣ
медод.

Довуд ба Худо бовафо буд, ва вақте ки Шоул ӯро куштан мехост, Худо Довудро
муҳофизат мекард. Худо ҳамеша барои одамони ба Ӯ бовафо ғамхорӣ мекунад. 

● Калимаҳоро ранг кун ва ин қисми ояти тиллоиро аз ёд кун.

Худованд бо ӯ буд.
1 Подшоҳон 18: 14
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ДАРСИ 1-УМ: Самуил
Ба Худо дуо кардан

Ояти тиллоӣ:

Навҳаҳои Ирмиё
3:25

1 Подшоҳон 
1:1-28-ро хон

Дар замоне ки ин воқеа рӯй дод, одамон ҳар сол барои парастиш кардани
Худо ба шаҳри Шилӯ мерафтанд, чунки Хонаи Худо дар он ҷо буд. Дар он
вақт хизматгори Хонаи Худо Элӣ буд. 

Дар аввали боби якум дар бораи Элқоно ва ду зани ӯ нақл карда мешавад.
Онҳо ба Шилӯ омаданд, то ки Худовандро парастиш кунанд.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузошта номи ду зани ӯро навис.

НИФАНОН __ __ __ __ __ __ __        НОҲАН __ __ __ __ __

Дар ин дарс мо мушкилии Ҳанно, дуо ва ваъдаи ӯро дида мебароем.

● Дар поён навис, ки Ҳанно чӣ гуна мушкилӣ дошт.

● Оятҳои 9 ва 10-ро хонда, дар зери ҳар расм навис, ки он кадом
ҳодисаро тасвир мекунад.
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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ҲАМАГӢ: 

● Оятҳои 10-11-ро хонда, ба саволҳо ҷавоб деҳ.

1. Ӯ ҳангоми дуо карданаш чӣ мекард? 

2. Ӯ аз Худованд чӣ илтимос мекард?   

3 Агар Худованд ба дуои ӯ ҷавоб диҳад, ӯ ваъда дод, ки чӣ мекунад?

Ҳанно кори дуруст кард, ки барои ёрӣ ба Худо муроҷиат кард.

● Ҳанно дар дуои худ Худоро кӣ номид? (Ояти 11 )
Ҷавоби Худро дар давра навис.

● Дар поён ҷавобҳои НОДУРУСТРО хат зан.

Ҳанно муддати ДАРОЗ / КӮТОҲ дуо кард.
Ӯ бо овози БАЛАНД / ПАСТ дуо мекард.
Ҳангоми дуо карданаш лабони ӯ МЕҶУНБИДАНД / НАМЕҶУНБИДАНД. 
Ҳангоми дуо карданаш овози ӯ шунида МЕШУД / НАМЕШУД.

Элӣ фикр кард, ки Ҳанно маст аст. Чунин фикри ӯ метавонист Ҳанноро ранҷонад! Агар мо
ҳам дигаронро хато ҳукм кунем, ба дили онҳо дарду алам меоварем. 

● Дар поён кӯтоҳ навис, ки Ҳанно ба Элӣ чӣ ҷавоб дод?

Элӣ ба Ҳанно гуфт, ки Худо илтимоси ӯро иҷро мекунад. То ҳамин вақт Ҳанно чунон
ғамгин буд, ки ҳатто хӯрок хӯрда наметавонист. Аммо акнун ӯ мушкилии худро бо боварӣ
ба Худо супорид ва чун пештара ғамгин намешуд. Ӯ бо дилпурӣ ба хонааш мерафт, зеро
медонист, ки Худо дуои ӯро шунид ва ба он ҷавоб медиҳад.

Тақрибан баъд аз як сол Ҳанно ҷавоби дуояшро гирифт. Худо ба ӯ писар дод.

● Ӯ номи писарашро чӣ монд ва барои чӣ ба вай чунин ном гузошт?

Ҳанно якчанд сол дар хонааш монда, кӯдаки хурдашро нигоҳубин мекард. Элқоно бошад,
бо дигар аъзоёни оила ба Шилӯ мерафт. Вақте ки Самуил калонтар шуд, Элқоно ва Ҳанно
ҳадяҳо гирифта, ба Хонаи Худо рафтанд. Акнун Самуил дар он ҷо мемонад ва ба Худо
хизмат мекунад. Худо ба дуои Ҳанно ҷавоб дод. Ҳанно бошад, ваъдаи ба Худо додаашро
иҷро кард. 

Ту ҳам метавонӣ мисли Ҳанно бо мушкилиҳоят назди Худо биёӣ. Ва агар хости Худо
бошад ва ин некӣ оварад, Ӯ мадад мекунад.

1.

2.
/2
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ДАРСИ 2-ЮМ: Самуил
Дар ҳузури Худо ба воя расидани ӯ Ояти тиллоӣ:

1 Подшоҳон 2:30 
(қисми охири оят)

1 Подшоҳон 
2:1-2, 18-21,
26,34-ро хон

Худо ба дуои Ҳанно ҷавоб гардонд ва ба ӯ фарзанд дод, ки ӯ онро муддати дароз интизор
буд. Ҳанно ба ваъдааш вафо кард ва Самуили хурдсолро ба Хонаи Худо овард. Самуил дар
он ҷо калон мешуд ва ба Худо хизмат карданро таълим мегирифт.

● Ҳанно Самуилро ба муддати чанд вақт ба Худованд дод? (Боби 1, ояти 28). Дар
гирди ҷавоби дуруст хат каш.

Се моҳ     Се сол     То вақти калон шуданаш     Тамоми айёми умри ӯ

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис (ба аввали боби 2 нигоҳ кун).

Ҳанно дар Хонаи Худо хеле ғамгин буд.

Ҳанно дар Худованд шодӣ мекард.

Ҳанно мегуфт, ки Худованд қуддус (пок) аст.

Ҳанно бисёр худоҳоро ситоиш мекард.

● Оятҳои 18-21-ро, ки дар бораи ҳаёти Самуил нақл мекунанд, хон. Баъд аз ояти 18
навис, ки ӯ дар Хонаи Худо чӣ кор мекард.

Шояд, ӯ ба Элӣ дар рӯбучини Хонаи Худо ёрӣ медод, фарши онро мерӯфт, дарҳоро мекушод
ва дигар корҳои онро ба ҷо меовард.

Ӯ инчунин Шариати Худоро, ки Худо онро ба воситаи Мусо дода буд, меомӯхт.

● Самуил бо ғайрат меҳнат мекард.

Ӯ ба Х __ __ __ __ __ __ __  хизмат мекард.

Онҳое ки ба Худованд Исо бовар мекунанд ва Ӯро дӯст
медоранд, ҳатто корҳои одиро низ ҳамчун барои Худованд
ба ҷо меоваранд.

“Ҳар он чи мекунед, аз ҷону дил ба ҷо оваред, мисли он ки
барои Худованд бошад, на барои одамон”. (Қӯлассиён 3:23)
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● Ба саволҳо ҷавоб дода, кроссвордро пур кун.

Аз чап ба рост.
1. Кӣ ҳар сол назди Самуил меомад?
2. Модари Самуил ҳар сол ба ӯ чӣ

меовард?
3. Элӣ гуфт, ки .......... ба Ҳанно боз фарзанд медиҳад.
4. Самуил  ба Худованд ........... мекард.

Аз боло ба поён
5. Ҳанно ва Элқоно ҳар сол назди Худованд чӣ

меоварданд?
6. Элӣ Элқоно ва Ҳанноро ...... дод.
7. Худо ба Ҳанно баъд аз Самуил боз чанд фарзанд дод?
8. Худо ба Ҳанно чанд духтар дод?

● Калимаҳои партофташударо дар ҷумла дуруст навис. Дар ин ҷумла гуфта 
мешавад, ки Самуил чӣ тавр калон мешуд.

илтифот (хайрхоҳӣ) Худованд            торафт             мардум

Самуил  ..............  калон мешуд ва дар назари ...............................   

ва .....................  ........................... меёфт. 

Самуил хеле ҷавон буд, аммо бо вуҷуди ин бо ғайрат ба Худо хизмат мекард. Инчунин ҳама
масеҳиён, ҳатто масеҳиёни ҷавон, бояд он чиро кунанд, ки Худо мехоҳад, ва бо тамоми
имкониятҳояшон ба Ӯ хизмат намоянд. Самуил кӯшиш мекард, ки дар пеши Худо пок
зиндагӣ кунад, лекин рафтору кирдори писарони Элӣ тамоман баръакс буд. Онҳо Худоро
намешинохтанд ва кӯшиш намекарданд, ки ба Ӯ писанд оянд. Онҳо ба хизмате ки дар назди
Худо мекарданд, аҳамият намедоданд ва ба он муносибати бепарвоёна доштанд.

● Ояти 34-ро хон ва номи писарони Элиро дар поён навис.

● Онҳоро барои ҳаёти гуноҳолудашон дар пеш кадом ҷазо интизор буд?

Оё ту дар айёми наврасият ба Худованд хизмат кардан мехоҳӣ? Элӣ хизматгори хуби Худо
буд. Аммо ӯ нисбат ба писаронаш, ки дар Хонаи Худо хизмат мекарданд, нармдил буд ва ба
рафтори хеле бади онҳо диққати ҷиддӣ намедод. 

Ояти тиллоӣ дар бораи он мегӯяд, ки Худоро дар ҳаёти худ дар ҷои аввал мондан ва ба Ӯ
итоаткор будан то чӣ андоза аҳамияти калон дорад.

Ин оятро бори дигар хон ва дар бораи он чи, ки дар он гуфта мешавад, андеша намо. 

ва

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ДАРСИ 3-ЮМ: Самуил
Ӯ овози Худоро мешунавад Ояти тиллоӣ:

Луқо 11:28
1 Подшоҳон 

3: 1-21-ро хон

Дар ин дарс мо дида мебароем, ки чӣ тавр Самуил бори аввал овози Худоро шунид. Дар
он замон одамон бисёр гуноҳ мекарданд, бинобар ин суханоне ки Худо барои насиҳати
онҳо мегуфт, хеле муҳим буданд. Он шаб Самуил ва Элии пиронсол дар ҳуҷраҳои худ хоб
буданд. Ногоҳ як чизи ғайриодӣ рӯй дод.

● Дар расмҳо рақамҳои аз 1 то 5-ро гузошта, онҳоро аз рӯи тартиб дуруст кун.

● Самуил чанд бор назди Элӣ омад? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

4 бор            2 бор             5 бор             3 бор

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

Самуил тамоми он шаб сахт хобида буд.

Дафъаи сеюм Элӣ фаҳмид, ки ба Самуил Худованд гап мезанад.

Бори аввал, ҳангоме ки Худованд Самуилро ҷеғ зад, 

ӯ ҳанӯз овози Ӯро намешинохт.

Худо гуфт, ки ба Ӯ рафтори писарони Элӣ маъқул аст.

Ман туро
нахондаам (ҷеғ

назадаам).

Бигӯй, зеро ки
бандаат мешунавад. Самуил!

Самуил!

Самуил!
Самуил!

Лаббай! Ту
маро хондӣ.
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ҲАМАГӢ: 

● 1 Подшоҳон 3:10-ро хон ва он чиро, ки Самуил ба Худованд гуфт, навис.

Самуил овози Худовандро шунид. Ӯ хабари даҳшатнокеро
фаҳмид, ки Худованд Элӣ ва оилаи ӯро ҷазо медиҳад.

Ҳоло мо овози Худоро чун овози одамизод намешунавем, аммо Ӯ бо мо ба воситаи Сухани
Худ - Китоби Муқаддас - гап мезанад. Бинобар ин мо бояд онро ҳар рӯз хонем ва дилу
ақли худро барои он кушоем, то он чиро, ки дар он Худо мегӯяд, ба ҷо оварем. Пеш аз
хондани Китоби Муқаддас мо бояд дуо кунем. Суханоне ки ту аз 1 Подшоҳон 3:10
навиштӣ, метавонанд пеш аз хондани Китоби Муқаддас мисоли хуби дуо кардан бошанд. 

Мо бояд суханони Худовандро иҷро карда, ба Ӯ итоаткор бошем.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис (оятҳои 15-18):

Самуил тамоми шаб хоб нарафта буд. 

Ӯ рӯъёро (хабари шунидаашро) метарсид ба Элӣ гӯяд.

Ӯ хабари шунидаашро ба Элӣ пурра нагуфт.

Вақте Элӣ шунид, ки бо писаронаш чӣ рӯй
медиҳад, ӯ аз Худо хафа нашуд.

● Элӣ чӣ гуфт? (ояти 18)

● Калимаҳоро дар ҷумлаҳо мувофиқ навис.

бо         набии (пайғамбари) Худовандро         иҷро

Худованд .....  Самуил буд. Ҳамаи он чи, ки Худованд ба Самуил мегуфт,

................ мешуд.  Самуил ..............................  мешинохт.  

Ҳама одамон медонистанд, ки Самуил ..........................  Худованд аст.

Самуил мефаҳмид, ки суханонеро, ки Худо ба ӯ гуфта буд, гӯш кардан ва иҷро кардан хеле
муҳим аст. Барои мо ҳам бисёр муҳим аст, ки хости Худоро, ки дар Китоби Муқаддас
навишта шудааст, фаҳмем ва онро иҷро намоем. Ҳар касе ки ба Худованд бовар мекунад,
ба худ саволҳои зерин медиҳад:

“Оё ман кӯшиш мекунам фармудаҳои Худоро, ки дар Китоби Муқаддас навишта
шудаанд, фаҳмам?”

“Оё ман кӯшиш мекунам он чиро, ки дар Китоби Муқаддас навишта шудааст,
иҷро кунам?”
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ДАРСИ 4-УМ: Самуил
Хизмати ӯ ба Худо Ояти тиллоӣ:

1Подшоҳон 12:24

1 Подшоҳон 8:1-9;
9:1,2, 14-27; 
10:1-ро хон

Аз байн бисёр солҳо гузаштанд ва Самуил пир шуд. Ӯ дар халқи Исроил ду писарашро довар
таъйин кард.

● Номҳои писарони ӯро навис.

Писарони ӯ аз падари худ хеле фарқ мекарданд. Онҳо пора мегирифтанд ва беинсофона
доварӣ мекарданд. 

1 Подшоҳон 8: 1-9-ро бори дигар хон ва муамморо ҳал кун.

● Ба саволҳо ҷавоб гардон ва ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.
Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Пирони Исроил назди Самуил ба кадом шаҳр омаданд?   

(о. 4)  ..............

2. Онҳо аз ӯ хоҳиш карданд, ки бар онҳо ................ таъйин
намояд. (о. 5)  ............

3. Исроилиён мехостанд, ки мисли дигар ............. бошанд.  (о. 5)

4. Ба Самуил ин .......  маъқул нашуд. (о. 6)

5. Он гоҳ Самуил чӣ кор кард? (о. 6)

6. Худованд гуфт, ки “Онҳо ............  рад карданд" (о. 7)

7. Номи кишваре ки халқи Исроил аз он баромада буд ва аз
ҳамон замон Худоро тарк мекард. (о. 8 )  .....................

8. Онҳо ба ҷои Худоро пайравӣ кардан, бутҳоро ( ..............
дигарро) парастиш мекарданд. (о. 8)

● Оятҳои аввали боби 9-ро хон ва дафтари қайдро дар бораи Шоул пур кун.

FACT

His father’s name:

His tribe:

His height:

FILE

His appearance:

His task: (verse 3) /5

/2

/8

Д а ф т а р и

Номи падари ӯ:

Номи мулк (қабила), ки ӯ ба

он тааллуқ дошт:

Баландии қади ӯ:                          

қ а й д ҳ о

Намуди ӯ:

Супорише ки падараш ба ӯ

дод:
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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:

● Ҷавобҳои дурустро қайд карда, нишон деҳ, ки барои чӣ Шоул аввал
назди Самуил рафтан намехост.

Ӯ ба пайғамбарон бовар намекард. -
Ӯ савғоте (ҳадяе) надошт, ки ба пайғамбар тӯҳфа кунад. -
Ӯ фикр мекард, ки модахарҳояшро худаш зуд меёбад. -

● Ояти 9:16-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки як рӯз пеш аз ин
Худо ба Самуил чӣ гуфта буд.

● 1 Подшоҳон 9: 17-19-ро хон ва ибораҳои даркориро навис.

1.  Вақте ки Шоул назди Самуил омад, Худо ба Самуил чӣ гуфт?

2.  Шоул аз Самуил чӣ пурсид?

3.  Самуил чӣ ҷавоб дод?

Баъд Самуил Шоулро ба подшоҳӣ бар халқи Исроил тадҳин кард. Дар таърихи
халқи Исроил давраи нав сар шуд. Самуил дар Исроил дар муддати бисёр солҳо
нақши муҳимро иҷро мекард. Ӯро ҳамчун довар ва пайғамбар бисёр ҳурмат
мекарданд. Агар ту хоҳӣ, ки ҳаётат беҳуда нагузарад, мисли Самуил ба Худо
итоаткор бош. 1 Подшоҳон 12:24-ро хон ва фикр кун, ки насиҳати Самуилро дар
ҳаётат чӣ тавр истифода бурда метавонӣ.
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ДАРСИ 1-УМ: Самуил
Ба Худо дуо кардан Ояти тиллоӣ:

Матто 6:6
1 Подшоҳон,
боби 1-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Забур 43: 22  •  Луқо 1: 5-25  •  1 Тимотиюс 2: 1-3, 8
Дар китоби якуми Подшоҳон мо дар бораи дигаргуниҳое ки дар халқи Исроил рӯй
медоданд, мехонем. Давраи идоракунии доварон ба охир мерасид ва давраи
ҳукмронии подшоҳон сар мешуд. Самуил охирин довар ва яке аз пайғамбарони
бузургтарин буд. Ин китоб аз ҳикояи тавуллуд шудани Самуил сар мешавад.

● КРОССВОРД

1.  Номи модари Самуил.
2.  Номи падари Самуил.
3.  Онҳо ____  сол ба Шилӯ мерафтанд.
4.  Онҳо барои _________ кардани Худо ба Хонаи 
Худо меомаданд.
5 ва 6.  Номҳои писарони Элӣ.

7. Элӣ ва писарони ӯ ___________  Худованд 
буданд.

● Ҳарфҳои дохили чоркунҷаҳои рангшударо дуруст ҷо ба ҷо карда навис, ва
номи яке аз занҳои Элқоноро мефаҳмӣ. 

● Ӯ ба Ҳанно чӣ тавр муносибат мекард?

● Ҳанно аз кадом сабаб ранҷ мекашид?        

● Аз ин сабаб Ҳанно чӣ кор мекард?

Худо нақша надошт, ки як мард якчанд зан дошта бошад. Ҳастӣ 2:24-ро, ки дар ин
бора мегӯяд, хон. Бисёрзанӣ бар зидди нақшаи Худо оид ба оиладорӣ аст ва бисёр
мушкилиҳо меоварад. Ин дар мисоли оилаи Элқоно аён аст, ки дар байни занҳои
вай мушкилиҳо ва ҷанҷолҳо рӯй медоданд. 

● Барои чӣ Ҳанно ба Хонаи Худо рафт?

Ҳанно медонист, ки танҳо Худо ба ӯ ёрӣ дода метавонад. Ӯ хомӯшона дар дилаш
дуо карда, барои мадад ба Худо муроҷиат кард.

1. 2.
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ҲАМАГӢ: 

● Қисми охири ояти Забур 43: 22-ро хон. Ин оят ба мо дар бораи Худо чӣ мегӯяд?

Дар Матто 6:5-8 таълимоти Худованд Исоро дар бораи дуо хон.

Чӣ тавр мо БОЯД дуо кунем ва чӣ тавр НАБОЯД дуо кунем.

ИН ТАВР дуо накунед
● Монанди риёкорон дуо накунед. Барои чӣ?

● Монанди халқҳо дуо накунед. Барои чӣ?

ЧУНИН дуо кардан лозим аст
● Чӣ тавр мо бояд дуо кунем?

Ҳанно ба Худо назр кард (ваъда дод). 

●   Агар Худо ба дуои ӯ ҷавоб диҳад ва писар диҳад, Ҳанно ба Худо кадом ду ваъда дод?

* “Поку ба сари ӯ нахоҳад расид” ба Худо тақдими (бахшидании) махсус карданро
ифода мекард. 

Ҳанно хомӯшона, дар дил дуо мекард. Элӣ суханони дуои ӯро намешунид, ва аз ҳамин сабаб
ӯро дар маст будан айбдор кард. 

● Ҳанно ба ӯ чӣ ҷавоб дод?  (Оятҳои 15-16)

● Вақте Элӣ фаҳмид, ки Ҳанно маст нест, ба ӯ чӣ гуфт?

Баъд аз якчанд вақт Худо ба дуои Ҳанно ҷавоб гардонд ва ба ӯ писар дод. 

● Барои чӣ ӯ номи писарашро Самуил монд?

Вақте ки Самуил калонтар шуд, Ҳанно ӯро ба Хонаи Худованд овард. Акнун ӯ дар ин ҷо
ҳамроҳи Элӣ ба Худо хизмат мекунад. Ҳанно на танҳо ба ваъдааш вафо кард, балки инчунин
қарор кард, ки миннатдории худро ба Худо ба таври махсус баён мекунад, ва ба Худо
қурбонӣ овард. 

Оё ту ба Худо барои ба дуоҳоят ва илтимосҳоят ҷавоб доданаш миннатдорӣ
баён мекунӣ?
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ДАРСИ 2-ЮМ: Самуил
Ӯ дар назди Худо ба воя мерасад Ояти тиллоӣ:

1 Подшоҳон 2:30 
1 Подшоҳон,
боби 2-ро хон

Хониши иловагӣ: • Забур 102: 1-5  •  Луқо 2: 40-52  •  Яъқуб 1: 14-16

Дар ин дарс мо аз саргузашти Самуил дар бораи панҷ шахси махсус
маълумоти бештар пайдо мекунем.

ҲАННО

Даҳ ояти аввали ин боб дуои Ҳанно мебошанд. Ӯ Худоро барои
он чизе ки барои ӯ кард, ситоиш мекунад. Ҳанно мегӯяд, ки
Худо метавонад вазъиятҳои ҳаёти одамро пурра тағйир диҳад.

● Аз дуои Ҳанно як мисоли ин ҳақиқатро биёр.

● Дар оятҳои 19-21 мо боз бо Ҳанно вомехӯрем. Ӯ ҳар сол ба Самуил чӣ меовард?

● Худо ба Ҳанно боз чанд фарзанд дод?

САМУИЛ

Вақт мегузашт ва Самуил калон мешуд. 

● Дар ин бора дар кадом оят
гуфта мешавад?

Аммо ӯ натанҳо ҷисман калон мешуд!  

● Луқо 2:40 ва 52-ро хон. Дар ин оятҳо гуфта мешавад, ки Исо дар кӯдакиаш чӣ
тавр калон мешуд. Ибораҳои монандеро, ки Исо ва Самуилро тасвир мекунанд,
ёфта навис.

Ба масеҳиён бисёр муҳим аст, ки дар Худованд калон шаванд.

● 1 Петрус 2:2-ро хон. Бо суханони худ навис, ки Петрус хоҳиши сахти Китоби
Муқаддасро хондани имондорро ба чӣ монанд кард?
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ҲАМАГӢ: 

Бешубҳа, Самуил кӯдаки ғайриоддӣ буд, ки феъли хуб дошт. Худо моро ҳам ҳамин хел
дидан мехоҳад. Аммо писарони Элӣ тамоман баръакси ин буданд.

ҲОФНӢ ва ФИНҲОС

● Дар гирди баёноте ки Ҳофнӣ ва Финҳосро тасвир мекунанд, хат каш.

Онҳо вазифаи хизматгорони Хонаи Худоро хуб иҷро мекарданд.

Онҳо ба Худованд итоаткор буданд.

Онҳо бисёр гуноҳ мекарданд.

Онҳо одамони нобакор буданд.

Онҳо ба гапи падарашон итоат мекарданд.

Онҳо Худовандро намешинохтанд.

● Худованд гуфт, ки онҳоро ҷазо медиҳад. Бо онҳо чӣ рӯй медиҳад?

Ҳамин тавр Худо гуноҳҳои вазнини онҳоро доварӣ кард. 
Ту дар бораи ин дар 1Подшоҳон 4:11 хонда метавонӣ.

ЭЛӢ

Элӣ барои аз гуноҳ боздоштани писаронаш чораҳои кифоя
намеандешид. 

● Ба саволҳо ҷавоб гардон ва онҳоро дар муаммо
ёфта, дар гирдашон хат каш. Ҷавобҳо дар самтҳои
гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1.  Хонаи Худо дар кадом шаҳр буд?  ....................

2.  Элӣ дар Хонаи Худо кӣ буд? ....................

3.  Шаҳре ки Элқоно дар он зиндагӣ мекард, ба таври
кӯтоҳ чӣ тавр номида мешуд?  Р __ __ __ 

4.  Ҳофнӣ ва Финҳос барои чӣ маҳкум шуданд? .................

● Аз ҳарфе ки дар гирдаш хат кашида шудааст сар карда, ба тарафи рост ҳаракат
кун  ва ҳарфҳои боқимондаро навис, ва мефаҳмӣ, ки Худованд ба воситаи марди
Худо ба Элӣ чӣ гуфт.

Худо суханҳои гуфтаашро иҷро мекунад. Ӯ Элқоно, Ҳанно ва Самуилро ҷалол дод. Аммо
писарони Элиро, ки обрӯи Худовандро мерезонданд, ҷазо дод. Барои мо ҳам
аз худ кардани ин дарс хеле муҳим аст.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ДАРСИ 3-ЮМ: Самуил
Ӯ овози Худоро мешунавад Ояти тиллоӣ:

Луқо 11:28
1 Подшоҳон,
боби 3-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Хуруҷ 3: 1-22  •  Айюб 33: 14-18  •  Луқо 6: 46-49.

Худо Самуилро интихоб кард, то ки ӯ пайғамбар шавад. Бинобар ин Самуил бояд овози
Худоро шиносад. Ҳамин тавр Худо ба Самуил гап мезанад, Самуил бошад хости Худоро ба
одамон мерасонад.  
Дар аввал Самуил овози Худоро намешинохт. Боре шабона Самуил шунид, ки касе
номашро гирифта ҷеғ мезанад. 

● Ӯ чӣ фикр кард?

Ҳайратовар нест, ки Самуил хато кард - охир Худо ӯро
бори аввал ҷеғ мезад! Бисёр муҳим аст, ки мо он чиро, ки
Худо мегӯяд, фаҳмем. Лекин дар замони мо Худо дигар
хел гап мезанад: ба воситаи Сухани Худ - Китоби
Муқаддас. Бинобар ин барои дуруст фаҳмидани хости
Худо барои худ - Сухани Худоро бо диққат хон.

● Ҷавоби саволҳоро навис ва онҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.  
Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Чӣ ҳанӯз хомӯш нашуда буд?  ................ 

2. Худованд ҳамагӣ чанд бор Самуилро хонд (ҷеғ зад)?  
............ бор.

3 ва 4.  Худо гуфт, ки гуноҳи хонадони Элӣ бо чӣ

кафорат (пок) нахоҳад шуд? .................. ва ...............

5. Пас аз сӯҳбат бо Худо Самуил хоб кард. 

Баъд ӯ кай бедор шуд? ........... 

6. Ӯ аз хобаш хеста, чиро воз кард (кушод)? ................. 

7. Ӯ аз хабар додани чӣ ба Элӣ метарсид? ............... 

8. Тамоми халқи Исроил медонистанд, ки 

Самуил кӣ аст? .................. 

9. Худованд дар куҷо ба Самуил зоҳир шудан мегирифт? ................ 

● Мувофиқи аломатҳои ишораткунанда ҳаракат карда, аз ҳарфҳои боқимонда 
ҷумла тартиб деҳ. 

● Ин суханонро кӣ гуфт ва онҳоро ба кӣ гуфт?
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ҲАМАГӢ: 

Ин суханон ба мо нишон медиҳанд, ки Самуили ҷавон натанҳо тайёр буд ба Худо гӯш кунад,
балки инчунин ба Ӯ итоат намуд. Аз ин аён мегардад, ки Самуил дар ҳақиқат “бандаи Худо”
буд. Оё мо имконият медиҳем, ки Худо ба воситаи Сухани Худ - Китоби Муқаддас, ё одамони
дигар, ки Онро ба мо мефаҳмонанд, ба мо муроҷиат кунад? Оё мо аз самими дил мехоҳем, ки
Худо ба мо гап занад? 

Шояд мо аз иҷро кардани он чизе ки Худо мегӯяд, метарсем! Лекин агар мо дар ҳақиқат
Худовандро дӯст медошта бошем, пас ба фармудаҳои Ӯ итоат мекунем! 

● Луқо 6: 46-ро хон ва он чиро, ки Худованд Исо дар ин бора гуфтааст, навис.

Самуил метарсид суханони Худо гуфтаро ба Элӣ гап занад. 

● Оятҳои 11-14-ро хон ва бо як ҷумла баён кун, ки Худо ба Самуил чӣ гуфт.

Барои Элӣ ин хабарҳои нохуш буданд. Аммо ӯ бохирад буд ва мефаҳмид, ки ба воситаи
Самуил Худо гап мезанад.

● Вақте ки Самуил ба ӯ суханони Худоро расонд, Элӣ чӣ гуфт?

Солҳо мегузаштанд, ва Самуил калон шуд. Худо ба воситаи ӯ ба тамоми халқ суханони Худро
мерасонд. Одамон бовар карданд, ки суханони мерасонидаи Самуил аз Худо буданд. Самуил
ҳар он чиро, ки Худо ба одамон мегуфт, ба онҳо ПУРРА мерасонд, ва “Худованд бо ӯ буд, ва
аз ҳамаи суханонаш чизе зоеъ (барбод) намерафт”.  (Ояти 19)

● Калимаҳои партофташудаи ҷумларо навис. 

“Тамоми Исроил, аз .............. то .............................. донистанд, ки

Худованд Самуилро .................. (пайғамбари) амини Худ ёфтааст”.

Самуил яке аз пайғамбарони Худо шуд! Агар ӯ дар давраи бачагӣ ба даъвати Худо ҷавоб
намедод, ҳаёти ӯ тамоман дигар хел мебуд! Худо ҳоло ҳам ба ҷавонони мисли ту сухан
гуфтанро давом медиҳад! Ӯ туро ҲОЛО ҷеғ мезанад, то ки ту ба даъвати Ӯ ҷавоб диҳӣ ва
ҳамеша хости Ӯро ба ҷо оварӣ. 

Дар хотир дор, ки ҷавоби ту имрӯз ба тамоми ҳаётат ва ояндаат дар абадият таъсир
мерасонад!

“Имрӯз агар овози Ӯро бишнавед: "дилҳои худро .... сахт накунед”.  Забур 94: 7 ва 8
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B6

ДАРСИ 4-УМ: Самуил
Хизмати ӯ ба Худо Ояти тиллоӣ:

Забур 142:10
(қисми аввали оят)

1 Подшоҳон
8:1-10; 9:1-27; 

10:1-ро хон

Хониши иловагӣ: •  1 Подшоҳон 11:1-13  •  Забур, таронаи 14  •  1 Тимотиюс 6:10

Аз он вақте ки Самуил дар Хонаи Худо ба Элӣ ёрӣ мерасонд, бисёр сол гузашт. Акнун ӯ
одами пир шуд, ва писаронаш калонсол буданд. Аммо писарони ӯ мисли ӯ рафтор
намекарданд.

ТАҲЛИЛИ СИФАТҲОИ ИНСОНИИ ОНҲО

1.  ПАДАРИ ОНҲО - Самуил.

● Навкари (хизматгори) Шоул Самуилро дар 1 Подшоҳон 9: 6 чӣ гуна тасвир кард?

2.  ПИСАРОНИ Ӯ - Юил ва Абиё.

● Онҳо дар ҳаёт бероҳа шуда, аз роҳҳои ба Худованд писанд баромаданд.

Ду кирдори онҳоро, ки дар ин бора шаҳодат медиҳанд, навис. 

Замони мо ҳам аз он давра фарқи калон надорад ва дар он худи ҳамин чиз мушоҳида
мешавад! Бисёр одамон аз сабаби тамаъ (чашмгуруснагӣ) ва бевиҷдонӣ аз Худо дур
мешаванд!

● Он чиро, ки 1 Тимотиюс 6: 10 дар бораи “зарпарастӣ” (пулпарастӣ) мегӯяд, навис.

Ҳама пирони Исроил ҷамъ шуда, назди Самуил ба Ромо омаданд, то ки ӯ бар онҳо
подшоҳе таъйин намояд.

● Ду сабаберо, ки онҳо мехостанд подшоҳ дошта бошанд, навис.

Барои худ одам-подшоҳро талаб кардани халқи Исроил кори нодуруст буд, зеро ҳамин тавр
онҳо Худоро ҳамчун Подшоҳи худ рад карданд. Ояти 7-ро хон.

Ин огоҳӣ инчунин ба мо дахл дорад! Мо бояд боэҳтиёт бошем, ки ягон кас ё ягон чиз ҷои
Худоро дар ҳаётамон ишғол накунад.

● Вақте ки Самуил хоҳиши онҳоро шунид, чӣ кор кард?
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● Оятҳои 7-9-ро хон ва ҷавоберо, ки Худованд ба Самуил дод, бо як ҷумла
ҷамъбаст карда, навис. 

Самуилро ба ин вазифа Худо интихоб кард. Дар боби 9 мо дар бораи он мехонем, ки чӣ
тавр Шоул бо Самуил бори аввал вохӯрд. 

● Ин кроссворд дар асоси ҳама воқеаҳои ин дарс тартиб дода шудааст. Ҳама матнҳои
Китоби Муқаддасро оид ба ин дарс бо диққат хон ва ба саволҳо ҷавоб деҳ.

Аз боло ба поён

1. Халқ талаб кард, ки Самуил бар онҳо киро таъйин 
кунад?

2. Шоул чӣ надошт ва аз ин сабаб назди набӣ
(пайғамбар) рафтан намехост? (1 Подшоҳон 9:7)

3. Самуил зарфи равғанро гирифта, ба кадом
қисми бадани Шоул рехт?

4. Худо аз кадом кишвар халқи Исроилро
бароварда буд?

5. Самуил чанд писар дошт?

6. Номи бобои Шоул чӣ буд?

Аз чап ба рост

7. Самуил писарони худро кӣ
таъйин карда буд?

8. Номи писари калонии Самуил чӣ
буд?

3.  ШАХСЕ КИ БАРОИ ПОДШОҲӢ КАРДАН ИНТИХОБ ШУД.  Номи ӯ Шоул буд.

● ДУ хусусиятҳои ба назар намоёни намуди зоҳирии Шоулро навис.

Намуди зоҳирии мо аҳамият ДОРАД, аммо ин чизи асосӣ НЕСТ! Ҳолати дили мо назар ба
намуди зоҳириямон хеле аҳамиятноктар аст. Худо ба дили одам нигоҳ мекунад. (1Под. 16: 7)

Мо мебинем, ки Самуил то охири умр вафодорона ба Худо хизмат мекард ва ба Ӯ итоаткор
буд. Ӯ аз рафтору кирдори писаронаш, ва подшоҳро талаб кардани халқ хеле ғамгин шуд. Дар
тӯли тамоми ҳаёти худ Самуил танҳо хости Худоро ба ҷо овардан мехост. Ба худ савол деҳ, ки: 

Оё ман аз таҳти дил ба Худо гӯш мекунам 
ва мисли Самуил ба Ӯ хизмат менамоям?

1

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:

7

2 5

3
15

4
1

11

9

10

13

12

8

ҲАМАГӢ: 

12. Самуил ба Шоул гуфт: «Инак,
Худованд туро бар мероси Худ .............
(интихоб) намуд, то ки раиси он
бошӣ». (10:1).

13. Самуил бо чӣ Шоулро тадҳин кард?

14. Самуил ба ............... (ошпаз) гуфт, ки
ба Шоул хӯроки махсусро биёрад.

15. Номи сарзамине ки Шоул қарор
кард аз он ҷо ба хонааш баргардад, чӣ
буд?

9. Вақте ки Шоул ҳамроҳи Самуил ба хона
даромад, дар он ҷо тақрибан чанд нафар
даъватшудагон буданд?

10. Номи падари Шоул чӣ буд?

11. Калимаи “пешбин”-ро бо калимаи дигари
баробармаъно иваз кун.



Довуд 2 



ҲИКОЯИ 1-УМ: Дӯсти Довуд
Ояти тиллоӣ:

Масалҳо 17: 17

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

1 Подшоҳон 
20: 1-42-ро хон

Довуд чӯпонбача буд. Аммо вақте ки ӯ
бар Ҷолёт ғолиб омад, подшоҳ Шоул
ӯро даъват кард, ки дар қаср зиндагӣ
кунад.
Лекин баъд Шоул ба Довуд чунон сахт
бахилӣ мекард, ки якчанд бор кӯшиш
кард ӯро кушад. Аз ҳамин сабаб Довуд
аз шаҳр гурехт.

Лекин писари Шоул, Йӯнотон, ба ҳамаи
ин нигоҳ накарда, дӯсти беҳтарини
Довуд буд. Йӯнотон барои наҷоти
Довуд ҳама кори имконпазирро мекард. 

● Номҳоро дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо дуруст гузор: 

Довуд          Шоул          Йӯнотон

1. __ __ __ __   мехост  __ __ __ __ __ро кушад.

2.  __ __ __ __ __ __ __   дӯсти беҳтарини  __ __ __ __ __  буд.

3. __ __ __ __ __ __ __  ба  __ __ __ __ __  ёрӣ медод.

Подшоҳ дар аввали ҳар моҳ якчанд рӯз базм барпо мекард. Довуд бояд дар базм
ҳузур медошт, чунки домоди подшоҳ буд. Аммо ӯ медонист, ки ҳаёташ дар хатар
аст, ва ба базм нарафт. Шоул пай бурд, ки Довуд дар базм нест, ва рӯзи дуюми
базм дар бораи ӯ пурсупос кард. Йӯнотон мехост сабаби набудани Довудро
фаҳмонад, аммо Шоул гӯш кардан нахост. Ӯ сахт ба ғазаб омад ва сӯи Йӯнотон
найзаро ҳаво дод, чунки вай тарафи Довудро мегирифт! Йӯнотон ғамгин шуд ва
аз базм рафт.
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B7



ҲАМАГӢ: 

● Ба саволҳо ҷвоб деҳ.

Он вақт дар Исроил кӣ подшоҳ буд. Ш__ __ __ .

Номи писари подшоҳ чӣ буд?  Й __ __ __ __ __ __ .

Кӣ домоди подшоҳ буд?  Д __ __ __ __ .

Кӣ дар базм ҳузур надошт?  Д __ __ __ __ .

Акнун Йӯнотон аниқ медонист, ки Шоул Довудро дастгир
карда, куштан мехоҳад! Бинобар ин рӯзи дигар ӯ шитобон
назди Довуд ба саҳро рафт ва дӯсташро аз хатар огоҳ кард.

Ин вохӯрии меҳрубононаи дӯстон буд! Онҳо пеш аз ҷудо
шудан аз ҳамдигар каме сӯҳбат карда тавонистанд. 

● Ҳарфҳои калимаҳои қайдшударо ҷо ба ҷо гузошта, навис.

Йӯнотон аз (замб) __ __ __ __  баромад ва назди (водуД) __ __ __ __ __ рафт, то ки ӯро аз
хатар огоҳ кунад.

Довуд дар (ҳарсо) __ __ __ __ __  (ҳипнон) __ __ __ __ __ __  шуда буд.

Дар он ҷо Йӯнотон ба Довуд гуфт, ки подшоҳ нисбат ба ҳар дуи онҳо ғазаб дорад. Дӯстон
барои якдигар гиря мекарданд. Йӯнотон дӯсти бовафои Довуд буд, ва ба хотири ӯ ҷонашро
дар хатар монда буд. Дар Китоби Муқаддас гуфта мешавад, ки: 

Йӯнотон Довудро
мисли ҷони худ дӯст

медошт.
1 Подшоҳон 20: 17

● Ин калимаҳоро ранг кун.

Баъд аз андак вақт ба онҳо лозим омад, ки аз ҳамдигар ҷудо шаванд. Йӯнотон ба хонаашон
баргашт, Довуд бошад барои ба худ ёфтани паноҳгоҳ рафт. Довуд ба дӯсти бовафои худ, ки
барои наҷот ёфтани ӯ мадад кард, хеле миннатдор буд!

Худованд Исо ҳар яки моро дӯст медорад ва интизор аст, ки мо дӯстии Ӯро қабул мекунем.
Ӯ моро чунон дӯст дошт, ки барои мо ҳаёти Худро қурбон кард! Акнун Ӯ моро даъват
мекунад, ки дӯстони Ӯ шавем ва ҳаёти ҷовидонаро дар Осмон соҳиб гардем!
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Довуд Шоулро сар медиҳад
Ояти тиллоӣ:

Эфсӯсиён 4:32

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

1 Подшоҳон 
24:1-22-ро хон

Рӯзе Шоул фаҳмид, ки Довуд дар он қисми
мамлакат пинҳон шудааст, ки кӯҳистон аст ва
ғорҳои бисёр дорад.

Шоул бо худ 3 000 аскарони беҳтаринро
гирифта, ба ҷустуҷӯи Довуд рафт. Довуд бо
одамони худ дар мағора (ғор) пинҳон шуда буд.
Чунин шуд, ки Шоул ҳам ба ҳамин ғор
даромад. Ӯ намедонист, ки дар ин ғор Довуд
пинҳон шудааст! 

Одамони Довуд пичиррос зада гуфтанд: “Ин
барои куштани ӯ имконияти хуб аст”. 

Аммо Довуд Шоулро куштан намехост.

Шоул бисёр корҳои бад карда буд. Аммо ӯро ба
подшоҳӣ Худо таъйин кард. Аз ҳамин сабаб
куштани Шоул дар назари Худо гуноҳ буд.

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

1. Довуд ҳамроҳи одамонаш дар ҷангал пинҳон шуд.

2. Шоул барои ҷустуҷӯ кардани Довуд ҳамроҳи худ 3 000 одамро гирифт.

3. Довуд Шоулро куштан намехост, зеро медонист, ки ин дар назари Худо   
гуноҳ аст.

Довуд пинҳонӣ назди Шоул омад ва оҳиста канори домани
ҷомаи ӯро бурида гирифт. Баъд ӯ оҳиста ба ҷои торики ғор
баргашт. Дар он ҷо ӯ то аз ғор баромадани Шоул интизор
шуд. Баъд Довуд аз ҷояш хест ва қисми аз ҷома буридаашро
гирифта, аз ғор баромад. Ӯ бо овози баланд подшоҳро фарёд
кард. 

Шоул ба ақиб нигоҳ кард ва Довудро дида, хеле ҳайрон шуд!
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ҲАМАГӢ: 

● Ба саволҳо ҷавоб гардон.

1. Кӣ аввал аз ғор баромад?

2. Вақте ки Довуд аз ғор баромад, дар дасташ чӣ буд?

“Нигоҳ кун дар дасти ман чӣ аст, - фарёд зада гуфт
Довуд, ва қисми домани ҷомаро нишон дод. - Ман
метавонистам туро кушам, аммо ин тавр накардам.
Барои чӣ ту маро куштан мехоҳӣ? Ман ба ту ягон
зарар нарасондаам!”

Чунин рафтори Довуд ба подшоҳ таъсир кард ва
виҷдонаш ӯро маҳкум менамуд. 

Ӯ фаҳмид, ки Довуд бо ӯ нек рафтор кард ва
накушт. Подшоҳ як муддат думболагирӣ кардани
Довудро бас кард ва ба қасраш баргашт. 

Довуд бахшида метавонист. Ӯ ҳатто кӯшиш
намекард, ки аз Шоул қасос гирад. 

Оё ту медонӣ, ки Худо метавонад гуноҳҳои одамонро бахшад? Ӯ инро аз сабаби он карда
метавонад, ки Худованд Исо барои гуноҳҳои одамон дар салиб мурд.

● Дар ҷавоби саволҳо ҳарфҳои партофташударо навис.

1.  Худо барои мо чӣ кор карда метавонад?   

Метавонад   г __ __ оҳ __ __ и      м __ р __      б __ х __ __ д.

2.  Кӣ ба ҷои мо мурд?    Х __ __ о __ __ __ д       И __ __ .

Касе ки ба Худованд Исо бовар мекунад ва гуноҳҳояш бахшида шудаанд, бояд онҳоеро, ки
нисбати ӯ беадолатона рафтор мекунанд, бахшад.

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун:

Ба якдигар меҳрубон ва дилсӯз бошед ва

якдигарро афв намоед
(бахшед),

чунон ки Худо низ моро дар Масеҳ афв намудааст (бахшидааст).

Эфсӯсиён 4:32
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Довуд подшоҳ мешавад
Ояти тиллоӣ:

Забур 36: 5

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

1 Подшоҳон
31: 1-6  ва 

2 Подшоҳон
5:1-5-ро хон

Халқи ҳамсоя бо подшоҳ Шоул ва одамони ӯ ҷанг кард.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи он халқро, ки бо
исроилиён ҷанг кард, мефаҳмӣ.

Ин ҷанги сахт буд. Дар ҷанг се писари подшоҳ Шоул кушта шуданд. Яке аз онҳо Йӯнотон,
дӯсти беҳтарини Довуд буд. 

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

1. Он вақт бар зидди подшоҳ Шоул амолеқиён ҷанг карданд. 

2. Дар ҷанг се писари Шоул кушта шуданд.

3. Йӯнотон дар ҷанг ягон зарар надид.

4. Довуд ва Йӯнотон дӯстони беҳтарин буданд.

Подшоҳ Шоулро бо тирҳои камон сахт захмдор
карданд. Ӯ дигар ҷанг карда наметавонист.
Бинобар ин ӯ ба силоҳбардори худ гуфт, ки
шамшерашро гирифта, ӯро кушад. Шоул ба
дасти душманон асир афтодан намехост, то ки
онҳо ӯро масхара карда, азоб надиҳанд. 

Аммо силоҳбардори ӯ аз куштани подшоҳ
тарсид ва ин корро накард. Бинобар ин Шоул
шамшери худро гирифта, худашро кушт.

И И Ё
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● Ҷавобҳои дурустро бо аломати (V) қайд кун.

Кӣ подшоҳ Шоулро кушт? Фалиштиён - Яке аз аскарони ӯ - Худаш худашро -
Шоул бо кадом аслиҳа (яроқ) кушта шуд? Тирҳои камон - Шамшер - Найза -

Вақте Довуд фаҳмид, ки Шоул ва Йӯнотон дар ҷанг
мурданд, хеле ғамгин шуд. Ӯ дар бораи онҳо суруди
ғамангез эҷод кард. (Ту метавонӣ ин сурудро дар
2Подшоҳон 1: 17 - 27 ёфта хонӣ). Дар ин суруд Довуд
ғами худро аз барои подшоҳ ва Йӯнотон баён кардааст.
Ӯ аз дӯсти азизи худ маҳрум шуд.

Чӣ хел хуб аст, ки ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз моро аз муҳаббати
Худо маҳрум карда наметавонад! Худо дар Сухани Худ
ба имондорон ваъдае додааст. Онро аз ёд кун:

● Калимаҳоро ранг кун.

“... Бо имон ба Писари Худо зиндагӣ мекунам, ки

ӮӮ маро дӯст дошт ва
Худро барои ман

таслим кард”.
Ғалотиён 2: 20

Халқ хост, ки подшоҳи нав Довуд шавад. Он вақт ӯ 30-сола буд ва роҳбарӣ кардани
мамлакатро сар кард. Довуд дар давоми 40 соли оянда подшоҳи халқи Исроил буд. 

Чандин сол пеш Худо Самуилро назди Довуд фиристод, то ки вайро ба подшоҳӣ таъйин
намояд. Шоул чандин бор кӯшиш мекард, ки Довудро дастгир карда кушад, аммо Худо
Довудро муҳофизат мекард. Акнун ваъдаи Худо иҷро шуд. Худо Довудро баракат дод ва ӯ
то охири умраш подшоҳ шуд. 

● Дар ҷои холии ҷумлаҳо рақамҳои мувофиқро навис.

1. Довуд дар  __ __ - солагияш подшоҳ шуд.

2. Ӯ дар давоми  __ __  сол подшоҳӣ мекард.

Довуд новобаста ба воқеаҳое ки дар ҳаёташ рӯй медоданд, ҳамеша ба Худо боварӣ мекард
ва умед мебаст. Агар ту ба Худо боварӣ кунӣ, Ӯ дар вақти даркорӣ ба ту мадад менамояд ва
нақшаҳои неки Худро нисбати ту ба ҷо меоварад.

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ҲИКОЯИ 4-УМ: Довуд ва Мефибӯшет
Ояти тиллоӣ

Забур 146:11

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

2 Подшоҳон, 
боби 9-ро хон

Мефибӯшет писари Йӯнотон ва набераи подшоҳ Шоул буд. Вақте ки падар ва бобои ӯ дар
ҷанг кушта шуданд, вай панҷсола буд (ба дарси 3 нигоҳ кун).

Ҳамон рӯз бо Мефибӯшет воқеаи нохуш рӯй дод, ва пойҳои ӯ ланг шуданд. Аз ҳамон вақт
ӯ тамоми умр ланг (чӯлоқ) буд.

● Номи падари Мефибӯшет чӣ буд?  Й __ __ __ __ __ __ .

Номи бобои Мефибӯшет чӣ буд? Ш __ __ __ .

Бо Мефибӯшет чӣ рӯй дод?  Ӯ л __ __ __  шуд.

Мефибӯшет дар як қисми дурдасти мамлакат зиндагӣ мекард ва
ӯро қариб ҳеҷ кас намешинохт. Аммо рӯзе ӯро подшоҳ Довуд ба
қасри худ даъват кард. 

Шояд, Мефибӯшети ҷавон ҳайрон шуд, ки барои чӣ подшоҳ
одам фиристода, ӯро назди худ ҷеғ мезанад. Шояд, подшоҳ
мехоҳад аз ӯ барои бадиҳое ки бобои Мефибӯшет, подшоҳ Шоул
ба вай расонд, қасос гирад!

Аммо вақте ки Мефибӯшет ба қасри подшоҳ омад, маълум шуд,
ки аз ҳеҷ чиз тарсидан даркор нест! Подшоҳ мехост ба ӯ як кори
хуб кунад! 

Довуд ба ӯ гуфт: “Ба ту албатта эҳсон (накӯкорӣ) хоҳам кард”.

● Он чиро, ки Довуд ба Мефибӯшет гуфт, навис:

/6

/5
2 Подшоҳон 9: 7

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



Довуд дӯстии худро бо Йӯнотон фаромӯш накарда буд. Ӯ ба Йӯнотон ваъда дода
буд, ки ҳамеша нисбат ба ӯ ва оилаи ӯ некӣ мекунад! (1 Подшоҳон 20: 15-ро
хон) Аз он вақт бисёр солҳо гузаштанд ва акнун Довуд имконият дошт, ки
ваъдаи додаашро иҷро кунад. Аз ҳамин сабаб ӯ Мефибӯшетро назди худ даъват
кард ва ба ӯ меҳрубонӣ зоҳир намуд.

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

Довуд Мефибӯшетро ба қасри худ даъват кард, то ки:

1. ӯро кушад.

2. ваъдаи ба Йӯнотон додаашро иҷро кунад.

3. аз ӯ барои бадиҳои кардаи бобояш қасос гирад.

4. ба ӯ некӣ кунад.

Подшоҳ Довуд барои Мефибӯшет некиҳои бисёр кард.
Аввал ӯ ба Мефибӯшет ҳама заминҳоеро, ки ба бобояш
Шоул ва падараш Йӯнотон тааллуқ доштанд, дод. Ӯ
инчунин одамонро таъйин кард, ки дар ин заминҳо кор
карда, ҳосилашро ба Мефибӯшет биёранд.

Боз Довуд гуфт, ки акнун Мефибӯшет дар Ерусалим
зиндагӣ мекунад ва ҳар рӯз ҳамроҳи ӯ чун яке аз
писарони подшоҳ хӯрок мехӯрад.

● Номҳоро дар ҷойҳои холии ҷумлаҳо дуруст гузор. 

Шоул      Довуд      Йӯнотон      Мефибӯшет

Довуд ба ..................................  заминҳоеро дод, ки ба  ..................  ва

.................................... тааллуқ доштанд.  ................................  ҳар рӯз ҳамроҳи

подшоҳ ..................... хӯрок мехӯрд.  

Довуд ба хотири .............................. ба Мефибӯшет нек ва меҳрубон буд.

Мефибӯшет барои сазовор шудан ба накӯкории подшоҳ Довуд ҳеҷ кор
накарда буд. Аммо Довуд ба хотири Йӯнотон нисбати ӯ нек ва
меҳрубон буд. Ту ҳам метавонӣ ба хотири муҳаббати Худо ва марги Исои Масеҳ
соҳиби накӯкорӣ ва меҳрубонии Худо шуда, узви оилаи Ӯ гардӣ.
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ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:



ДАРСИ 1-УМ: Ҳаёти Довуд
Интихоб шудани подшоҳи нав

Ояти тиллоӣ:
1 Подшоҳон 16: 7
(қисми дуюми оят)

1 Подшоҳон 
16: 1-13-ро хон

Подшоҳи Исроил Шоул дар аввал ҳокими хуб буд. Аммо баъд ӯ ба Худо итоат
намекард, ва Худо ӯро чун подшоҳ рад кард. Худованд ба пайғамбар Самуил
фармуд, ки рафта, дигар подшоҳро тадҳин* намояд. 
* Тадҳин кардан (равған молидан)  - маросиме буд, ки рамзи интихобшавӣ

ва баракати Худоро ифода мекард.

● Дар рӯ ба рӯи ҳар ҷумла дар гирди ҳарфҳое ки дар зери баёноти ҲА ё НЕ
ҷойгиранд, хат каш:

ҲА НЕ 

Самуил бояд ба Ерусалим мерафт. на ито

Подшоҳи нав аз оилаи Йисой буд. ат кр

Самуил подшоҳи навро бо равған тадҳин мекунад. кар нс

Самуил фикр мекард, ки Шоул ӯро барои ин кораш мекушад. дан ми

● Аз ҳарфҳои дар гирдашон хаткашида ибораи ҳосилшударо навис. 

Чунин хислат дар ҳаёти шахси 
масеҳӣ хеле аҳамиятнок аст.

●  Номи писари Йисойро, ки 
подшоҳи хуб мешавад, навис.

Худо мисли одамон баҳо намедиҳад. Мо одамонро аз
рӯи он чи баҳо медиҳем, ки мебинем. Аммо Худо аз
одамон бештар мебинад. Ӯ дил, ниятҳо, андешаҳо ва
ҳиссиёти инсонро мебинад. Барои Худо ҳолати дили
мо назар ба намуди зоҳирии мо аҳамияти бештар
дорад.

Вақте ки Худо ба дили ту нигоҳ мекунад, Ӯ дар
он чӣ гуна ҳиссиёту андешаҳои туро мебинад?
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● Ояти тиллоиро аз ибораи “он чи одам мебинад...” сар карда, навис.

● Дар МУАММО дар гирди номҳои
ҳамон писарҳои Йисой хат каш,
ки дар матни Китоби Муқаддас
оид ба ин дарс номбар мешаванд.
Номҳо дар самтҳои гуногуни
МУАММО ҷойгир карда шудаанд.

● Дар ҷумлаҳо дар зери калимаҳои дурусти қайдшуда хат каш.

Йисой пеш аз он ки Довудро ҷеғ занад,  ҲАШТ / ҲАФТ / ДУ писарашро назди

Самуил оварда буд.  Писари хурдии ӯ  ХОНАРО / ГӮСФАНДОНРО / АСПҲОРО

нигаҳбонӣ мекард. Вақте ки Довуд омад, Худованд ба Самуил гуфт: “Бархоста, ӯро

ТАДҲИН / ПЕШ намо, зеро ки ҳамин аст”.

● КРОССВОРД
Аз чап ба рост
1.  Номи шахсе ки подшоҳи нав мешавад.
2.  Номи подшоҳе ки Худо ӯро рад кард.
3.  Самуил бояд Довудро ................. мекард.
4.  Номи яке аз бародарони Довуд.

Аз боло ба поён
5.  Шоул ................  хуб набуд.
6.  Дар он замон бо чӣ тадҳин мекарданд?
7.  Номи пайғамбаре ки Худо ӯро барои ба 
подшоҳӣ тадҳин кардани Довуд фиристод.

Ин дарс ба мо хотиррасон мекунад, ки Худо ҳар яки
моро шахсан медонад, ва Ӯ барои ҳаёти ҳар яки мо
нақша дорад. Шоул ба Худо итоат намекард, ва ниятҳои
неки Худо дар ҳаёти ӯ иҷро нашуданд. Худо нақшаи
Худро дар ҳаёти одамони ба Ӯ итоаткор иҷро
менамояд. Оё ту ба Худо итоаткор ҳастӣ?

3
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ДАРСИ 2-ЮМ: Ҳаёти Довуд
Ҷанги ӯ бо Ҷолёт Ояти тиллоӣ:

Забур 3: 9
1 Подшоҳон  

17: 12-52-ро хон

Рӯзе фалиштиён ба исроилиён ҳуҷум карданд. Дар байни
фалиштиён як ҷанговари азимҷусса ва бадҳайбат буд, ки
қадаш тақрибан се метр буд! Номи ин ҷанговар Ҷолёт буд.
Натиҷаи ҷангро ҷанги тан ба тани ин ҷанговари азимҷусса бо
яке аз ҷанговарони исроилӣ ҳал мекард. Ҷолёт ҳар рӯз аз
исроилиён барои ҷанги тан ба тан ҷанговареро талаб намуда,
лашкари онҳо ва Худоро масхара мекард.

● Номи се писари Йисойро, ки ба ҷанг рафта буданд, навис.

Ҳамин вақт дар Байт-Лаҳм Довуд гӯсфандони падарашро мечаронд.

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки Йисой Довудро  
барои хабар гирифтани бародаронаш фиристод?

● Ададҳоро ҷамъ кун.

Чанд рӯз Ҷолёт исроилиёнро ба ҷанги тан ба тан даъват мекард? 

+ Довуд ба бародаронаш чанд нон овард?

+ Довуд ба мириҳазор чанд қурс (лӯнда) панир овард?

ҶАВОБ  =

Вақте ки Довуд назди бародаронаш омад, даъвати Ҷолётро шунид ва дид, ки исроилиён
хеле ба тарс афтодаанд.

Подшоҳ Шоул ба он касе ки бо Ҷолёт ҷанг карда, ғолиб меояд, мукофоти калон ваъда кард.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва чӣ гуна мукофот ваъда кардани подшоҳро мефаҳмӣ.

Подшоҳ ба шахси ғолибомада  

ТИВРАСА ИСРЁБ __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __  медиҳад.

ТАДОРШУХРА __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ба занӣ медиҳад.

Хонадони падарашро дар Исроил  ОДОЗ __ __ __ __   мекунад.

Элиоб, бародари калонии Довуд, шунид, ки Довуд аз ҷанговарон дар бораи мукофот
пурсупос мекунад.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Элиоб ба Довуд чӣ гуфт? (ояти 28).
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ҲАМАГӢ: 

Шоул шунид, ки Довуд дар бораи мукофоти подшоҳ ба шахси ғолибомада пурсупос
мекунад, ва ӯро назди худ даъват кард.

● Муамморо ҳал кун, ва мефаҳмӣ, ки Довуд ба подшоҳ чӣ гуфт.

9/1/10      2/11      11/10      14/1/8/5/16/12/6        15/1/10/3       9/4/7/13/10/1/9    

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

● Дар поён, дар ҷойҳои холӣ навис, ки суханони зеринро кӣ гуфтааст. Баъд дар
катакчаҳо рақамҳои аз 1 то 4-ро гузошта, аз рӯи кадом тартиб гуфта шудани ин
суханҳоро нишон деҳ.  (Оятҳои 33-37)

.......................   ......................   ......................   ......................

● Расми он чизро ранг кун, ки Довуд барои бо Ҷолёт ҷанг кардан бо худ гирифт.

Довуд аз ҷӯй сангҳоро гирифта, назди Ҷолёт
рафт. Ҷолёт ҳатто фикр намекард, ки ба ӯ ягон
хатар таҳдид мекунад. Ин чӯпонбача бо таёқ ва
кӯлбори (халтаи) чӯпонияш ба ӯ, ки ҷанговари
ботаҷриба аст, чӣ кор карда метавонад? Аммо
Довуд пеш мерафт, то ки бар Ҷолёт ғалаба кунад
ва ба номи Худованд шармандагиро аз
исроилиён бардорад.

● Аз 1 Подшоҳон 17: 47 он чиро навис, ки Довуд ба Ҷолёт дар бораи
Худо ва ҷанг гуфт.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки чӣ тавр Довуд Ҷолётро мағлуб кард.

Довуд бо боварӣ ба Худо ва бо ёрии Ӯ Ҷолётро мағлуб кард. Ҳоло душмани ашаддии мо
шайтон аст. Худованд Исо бо марги Худ дар салиб ӯро мағлуб кард. Ва агар мо ба
Худованд Исо боварӣ дошта бошем ва ба Ӯ итоаткор бошем, метавонем барои бехатарии
худ комилан дилпур бошем.

Ман ҳам шер ва ҳам
хирсро куштаам.

Бирав, ва Худованд
бо ту бод.

Худованд маро
раҳо хоҳад кард.Ту ҳоло ҷавон ҳастӣ.

a б г е и ӣ к л м н о т у ф ҷ ш
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ДАРСИ 3-ЮМ: Ҳаёти Довуд
Хизмати ӯ дар назди подшоҳ Шоул Ояти тиллоӣ:

1 Подшоҳон
18: 14

1 Подшоҳон 
18: 1-17  ва

19: 1-18-ро хон

Довуд баъд аз мағлуб кардани Ҷолёт дар қасри подшоҳ Шоул зиндагӣ мекард. Йӯнотон
дӯсти беҳтарини Довуд шуд. 

● Йӯнотон ба Шоул кӣ мешуд? Дар зери ҷавоби дуруст хат каш.

Ҷиян          Писар          Падар          Амак

● Ҷавобҳоро навис ва онҳоро дар муаммо
ёфта, дар гирдашон хат каш. Калимаҳо дар
самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда
шудаанд.

1. Номи як намуд яроқ.  .........................

2. Он чизе ки барои паррондани тир истифода мешавад.  ...................

3. Яке аз тӯҳфаҳое, ки Йӯнотон ба Довуд дод. .................

4. Йӯнотон ба Довуд ин тӯфаҳоро дод, чунки
ӯро мисли бародар  ...................  медошт.

● Акнун ҳарфҳои боқимондаи муамморо навис, ва мефаҳмӣ, ки сабаби
муваффақият пайдо кардани Довуд чӣ буд. (1 Подшоҳон 18:14)

● Дар кадом ояти боби 18 гуфта мешавад, ки Шоул Довудро сардори
калон таъйин кард?        

● Ҳарфҳои партофташудаи а, у, е , o-ро навис, ва мефаҳмӣ, ки барои чӣ
Шоул ба Довуд бахилӣ мекард.

Занон суруд хонда мегуфтанд:   “Ш __ __ л     ҳ __ з __ рҳ __ р __     м __ ғл__ б

к __ рд,  в __ л __     Д __ в __ д   б __ в __ рҳ __ р __  (даҳҳо ҳазорро)”.

● Дар гирди расми ҳамон яроқ хат каш, ки бо он Шоул Довудро куштан хост.
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ҲАМАГӢ:

Шоул умед мекард, ки Довудро ягон каси дигар мекушад!

● Нақшаеро, ки Шоул дошт, бо СУХАНОНИ ХУД баён кун. (1 Подшоҳон 18: 17)

● Ояти тиллоиро навис.

Баъдар Йӯнотон Довудро аз хатар огоҳ кард ва гуфт, ки Шоул мехоҳад ӯро кушад. Инчунин
Йӯнотон бо падараш сӯҳбат кард ва кӯшиш намуд дили ӯро нармтар кунад, то ки ӯ нисбати
Довуд ба хашм наояд. 

● 1 Подшоҳон 19: 4 ва 5-ро хон ва дар ҷумлаҳои зерин
КАЛИМАҲОИ НОДУРУСТРО хат зан.

Йӯнотон ба Шоул гуфт, ки “Ӯ дар пеши ту   ГУНОҲЕ НАКАРДААСТ / ПОДШОҲ ШУДААСТ. 

Ӯ ҷони  ХУДРО / ТУРО  зери хатар гузошта буд. 

Вақте ки ӯ  ҶОЛЁТРО КУШТ  /  ГУРЕХТ,  ту инро дида, шод гаштӣ”.

● КРОССВОРД (1 Подшоҳон 19: 9-18)

1. Подшоҳ Довудро чӣ кор кардан мехост?   

2. Номи дӯсти Довуд, ки ӯро дар назди подшоҳ
тарафгирӣ мекард, чӣ буд? 

3. Довуд аз куҷо фуруд омада, гурехт? 

4. Номи зани Довуд, ки ба ӯ ёрӣ дод, чӣ буд? 

5. Довуд аз Шоул гурехта, назди кӣ омад?

● Ҳарфҳои дохили катакчаҳои рангшударо дуруст ҷо ба ҷо гузор, 

ва номи душмани Довудро мефаҳмӣ.

Мо бояд дар хотир дорем, ки хости Худоро ба ҷо овардан на ҳама вақт осон аст. Худо
Довудро интихоб намуд, ки подшоҳ шавад. Аммо пеш аз подшоҳ шудан ӯ бояд бисёр
дарсҳои мушкили ҳаётро аз худ мекард. Довуд дар ҳама мушкилиҳояш ба Худо умед мебаст.
Ҳар касе ки Худованд Исоро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кардааст ва барои Ӯ зиндагӣ
мекунад, ҳамчунин метавонад ба мадади Худо умед бандад.

/4

/1

/1

/1

/3

5

1 4

3

2



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ДАРСИ 4-УМ: Ҳаёти Довуд
Дӯстии ӯ бо Йӯнотон Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 15: 17
1 Подшоҳон 

20: 1-42-ро хон

Оё ту дӯсти ҷонӣ дорӣ? Агар дошта бошӣ, пас ту аз чунин дӯстӣ бо ӯ чиро интизорӣ? 

● Дар гирди ибораҳое ки дӯсти хубро тасвир мекунанд, хат каш.

Дар ҳар гуна ҳолат тайёр аст туро бишнавад.      Ба ту хиёнат мекунад.

Дар бораи ту суханони дурӯғ мегӯяд.

Туро аз хатар огоҳ мекунад.          Ба ту мадад мекунад. 

Дoвуд ва Йӯнотон дӯстони ҷонӣ буданд. Боре байни онҳо сӯҳбати муҳим ба амал омад.

● Оятҳои 1 - 4-ро хон ва дар назди ҷумлаҳо рақамҳои аз 1 то 4-ро гузошта, нишон
деҳ, ки ин суханҳо аз рӯи кадом тартиб гуфта шуда буданд. Баъд қайд кун, ки ин
суханонро кӣ гуфта буд.

№ Йӯнотон Довуд

- "Миёни ман ва мавт (марг) як қадам мондааст". - -
- "Чӣ кардаам?" - -
- "Ту нахоҳӣ мурд". - -
- "Ҳар чи дилат бихоҳад, барои ту хоҳам кард". - -

Довуд фаҳмидан мехост, ки оё Шоул дар ҳақиқат ӯро куштан мехоҳад, ё не. Барои
санҷидани ин ӯ нақшае фикр карда баромад.

● Ибораҳои зеринро дар ҷои холии ҷумлаҳо дуруст навис.

ҳамроҳи подшоҳ  /  навмоҳ  /  дар саҳро пинҳон шуд  /  хашмгин мешавад  / Байт-Лаҳм

Рӯзи дигар  .................  фаро расид. Аммо Довуд .................................. ба сари суфра

(дастархон) нанишаст, балки  ...........................................  .  Агар Шоул дар бораи Довуд

пурсупос кунад, Йӯнотон бояд гӯяд, ки вайро лозим омад ба  ......................................  равад.  

Он гоҳ Шоул ё “Хуб” мегӯяд, ё .............................................. . 

Йӯнотон ба Довуд ваъда дод, ки дар бораи чӣ гуна будани амали ҷавобии Шоул хабар
медиҳад. Ӯ инчунин аз Довуд хоҳиш кард, ки вақте вай подшоҳ мешавад ва душманонаш
нобуд мегарданд, ба Йӯнотон ва оилаи ӯ мадад кунад.

● Ояти тиллоиро навис.
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Лекин чӣ тавр Йӯнотон ба Довуд хабар медиҳад, ки муносибати Шоул ба ӯ чӣ
гуна аст? Боз як нақшаи дигар! Ин воқеа ба як ҳикояи шавқовар монанд аст,
аммо ин воқеаи ҳақиқӣ аз ҳаёти Довуд аст.

● Бо кадом ибора Йӯнотон ба Довуд ишорат карда мегӯяд, ки ӯ набояд
аз Шоул тарсад? Ҷавоби дурустро қайд кун. (оятҳои 21-22).

Тирҳо аз ин тарафи туст. - Тирҳо аз он тарафи туст. -
Рӯзи якуми навмоҳ, вақте ки Довуд ҳамроҳи подшоҳ дар сари дастархон набуд,
Шоул чизе нагуфт. Аммо рӯзи дуюм ӯ бар Йӯнотон хашмгин шуд, чунки вай
Довудро тарафдорӣ мекард.

● Оятҳои 33 ва 34-ро хон ва навис, ки он рӯз:
1. Шоул чӣ кор кард.          2. Йӯнотон чӣ кор кард.  

● Йӯнотон мувофиқи нақша амал намуда, чӣ тавре ки бо Довуд
маслиҳат карда буданд, тир холӣ мекард. Тирҳои ӯро амради (бачаи)
хурдсол ёфта, ҷамъ мекард. Он чиро, ки Йӯнотон ба ин бачаи хурдсол
фарёд зада мегуфт, навис. (ояти 37). 

Аз ин аён мегардад, ки Йӯнотон барои дӯсти худ бисёр ғам мехӯрд. Ӯ дӯсти хуб
буд. Баъд Йӯнотон ва Довуд барои ҳамдигар гиря карданд. Ба ҳар дуи онҳо
хатари марговар таҳдид мекард. Шояд, онҳо дигар ҳеҷ гоҳ вонахӯранд. Дӯстон
ваъда доданд, ки ҳамеша ба якдигар вафодор мемонанд ва барои оилаҳои
ҳамдигар ғамхорӣ менамоянд.

Ваъдаҳои худро иҷро кардан ва ба дӯстони худ вафодор мондан хеле муҳим аст.
Шахсе ҳаст, ки ҳамеша вафодор аст ва мо метавонем вафодор буданро аз Ӯ ёд гирем.

● Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузор ва номи ин Шахсро навис.

Н А Д О В У Д Х   О И С И   С А М Е Ҳ .

__ __ __ __ __ __ __  __      __ __ __ __       __ __ __ __ __ .

Довуд Худоро хеле дӯст медошт ва дар ҳаёти пур аз мушкилиҳояш дар амал
донист, ки Худо вафодор аст ва пайравони Худро ҳеҷ гоҳ тарк намекунад. Ҳатто
дар мушкилиҳои хеле вазнин мо бояд дар хотир дорем, ки Худо ба онҳое ки ба
Ӯ бовар мекунанд, вафодор аст. 

1.

2.
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ДАРСИ 1-УМ: Ҳаёти Довуд
Интихоб шудани подшоҳи нав Ояти тиллоӣ:

Аъмол 
10: 34-35 

1 Подшоҳон  
16: 1-13-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Забур 77: 70-72  •  Аъмол 13: 20-23 

Довуд ҳангоми ҳукмронии подшоҳи якуми Исроил ба воя расид.

● 1 Подшоҳон 15: 1-3 ва 10-11-ро хон. 
Номи ин подшоҳ чӣ буд ва барои чӣ Худо ӯро рад намуд?

Ва Худо хизматгори Худ Самуилро ба шаҳре фиристод, то ки подшоҳи дигареро
тадҳин намояд. Тадҳин кардан (равған молидан)  - маросиме буд, ки рамзи
интихобшавӣ ва баракати Худо буд.

● КРОССВОРД. Дар бораи супориши махсусе ки ба Самуил супурда шуд,
маълумот пайдо кун.

1. Худо Самуилро назди кӣ фиристод?
2. Самуил гуфт, ки барои ин кораш кӣ

метавонад ӯро кушад?
3. Подшоҳ дар кадом мамлакат ҳукмронӣ мекард?
4. Самуил ба кадом шаҳр омад?
5. Ба пешвози Самуил киҳо баромаданд?
6. Самуил ба одамон гуфт, ки барои овардани ................... ба шаҳр омадааст.

● Акнун ҳарфҳои дохили катакчаҳои рангшударо дуруст ҷо ба ҷо гузор, ва 
номи хизматгори Худоро навис.

Ҳама писарони Йисой аз пеши Самуил гузаштанд.

● Номи он бародарони Довудро, ки дар матни Китоби Муқаддас барои ин
дарс зикр шудаанд, қайд кун. Баъд дар гирди ҳамон рақам хат каш, ки
чанд бародар доштани Довудро нишон медиҳад.

Элиоб Шамҷар Илёс Аминодоб Шаммо Абднаҷу

7  3  8  6
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ҲАМАГӢ: 

● Барои чӣ Самуил фикр кард, ки Худо писари калонии Йисойро интихоб 
кардааст?

● Нигоҳи Худо мисли нигоҳи одам нест. Худо ба чӣ менигарад?

Одатан намуди зоҳирии мо метавонад дигар одамонро фиреб диҳад, лекин мо ҳеҷ гоҳ
Худоро фиреб дода наметавонем! Ӯ чӣ гуна будани моро медонад. Ӯ медонад, ки дар
дилҳои мо чӣ аст ва фикрҳо, ниятҳо, ҳиссиёти моро медонад. Аз он писарони Йисой, ки
Самуил аллакай дид, Худо ягонтоашро интихоб накард!

● Ба саволҳо ҷавоб деҳ ва рақами оятеро, ки дар он дар ин бора
гуфта мешавад, навис.

1) Кӣ бояд подшоҳ мешуд?

2) Ҳангоми ӯро интихоб кардани Худо, ӯ бо чӣ машғул буд?

● Вақте ки Самуил подшоҳи интихобшударо дид, Худо ба ӯ чӣ гуфт?

● Аъмол 13: 22-ро хон ва он чиро, ки Худо дар бораи Довуд гуфт, навис. 

Вақте ки Довуд дар назди Самуил меистод, Худи Худо
хурсанд буд! Худо медид, ки ин одам ҳамеша хости Ӯро
ба ҷо меоварад. Аз ин ҷиҳат Довуд аз Шоул хеле фарқ
мекард. Шоул ҳам хости Худоро иҷро мекард, аммо баъзе
вақт мувофиқи хоҳиши худ рафтор менамуд.

Ин барои мо мисоли хеле хуб аст! Мо ҳам бояд ҳамеша ба
Худо боварӣ дошта бошем ва ба Ӯ итоат намоем.

● Калимаҳои партофташударо навис, ва мефаҳмӣ, ки баъд Самуил чӣ кор кард?

“Ва Самуил шохи ........................ гирифта, ӯро дар миёни бародаронаш .................... намуд,

ва ....................  ................................  аз он рӯз ва баъд аз он бар .................. 

нозил шуд. Ва .................. бархоста, ба ............ рафт.

Ояти:

Ояти:
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ДАРСИ 2-ЮМ: Ҳаёти Довуд
Ғалабаи ӯ бар ҷанговари азимҷусса Ояти тиллоӣ:

1 Юҳанно 5: 4

1 Подшоҳон 
16: 14-19, 

17:12-52-ро хон

Хониши иловагӣ:   •  Забур 107: 13-14  •  1 Қӯринтиён 15: 57  •  Эфсӯсиён 6:10-18

Баъд аз ин Самуил рафт, Довуд бошад, нигаҳбонӣ кардани гӯсфандони падарашро давом
медод. Сипас дар 1 Подшоҳон 16: 14-19 мо мебинем, ки Довудро барои ба подшоҳ Шоул
хизмат кардан даъват намуданд. Ӯ барои Шоул барбат менавохт ва силоҳбардори вай шуд.

● 1 Подшоҳон 16: 18-ро хон ва он чиро, ки навкари (хизматгори) Шоул дар бораи
Довуд гуфт, навис.

Ин ибтидои муваффақиятҳои Довуд буд!
Довуд ба Шоул хизмат мекард ва гоҳ-гоҳ назди падараш ба хона бармегашт, то ки
гӯсфандонашонро нигоҳубин кунад. Дар ин вақт фалиштиён барои ба Исроил ҳамла
кардан тайёрӣ медиданд, ва се бародари калонии Довуд ба ҷанг рафтанд.

● КРОССВОРД 

Аз чап ба рост
1. Шоул ваъда кард, ки ба шахси ғолибомада .............. ба занӣ медиҳад.
2. Номи бародари калонии Довуд чӣ буд?
3. Довуд хӯрокро (ашёро) назди кӣ гузошт?
4. Ҷанговари фалиштӣ чанд рӯз баромада худро нишон медод?
5. Ҷанговари фалиштӣ лашкарҳои Худои .............  таҳқир 

(дашном) мекард.

Аз боло ба поён
6. Исроилиён барои бар зидди фалиштиён ҷанг кардан

дар кадом водӣ ҷамъ шуданд?
7. Довуд ба бародаронаш чанд нон овард?
8. Номи падари Довуд чӣ буд?
9. Довуд ба бародаронаш барои хӯрдан .................... овард.
10.Довуд барои мириҳазор чӣ овард?
11.Номи ҷанговари азимҷуссаи фалиштӣ чӣ буд?
12.Ҷанговари фалиштӣ ҳар субҳ ва ......... худро нишон медод.

●   Ҳама аз фалиштии азимҷусса метарсиданд. Аммо Довуд назди подшоҳ омада,
ба ӯ чӣ гуфт?
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ҲАМАГӢ: 

● Ояти 37-ро хон. Барои чӣ Довуд боварӣ дошт, ки бар фалиштии азимҷусса ғолиб 
омада метавонад?

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис. Инчунин рақами оятеро, ки ҷавоби
туро тасдиқ мекунад, навис.

Довуд ҳам шер ва ҳам гургро кушта буд. .................. ояти ..............

Довуд сарулибоси ҷангии Шоулро пӯшида дид. .................. ояти ..............

Довуд барои ҷанг кардан шамшери Шоулро гирифт. ..................    ояти..............

Довуд аз даруни ҷӯй чор сангчаи силиқ гирифт. .................. ояти ..............

● Ҷолёт Довудро дида, ба ӯ чӣ гуфт?

● Оятҳои 45-47-ро хон ва аз ҳар оят як ибораро навис, ки дар он нишон дода
мешавад, ки Довуд на ба қувваи худ, балки пурра ба Худо такя мекард.

Довуд Ҷолётро мағлуб кард ва ба подшоҳ ва кишвари
худ ғалаба овард. Худованд Исо низ дар салиби
Ҷолҷолто ғолиб омад ва ин ғалабаи Ӯ бениҳоят
бузург аст. Ӯ бар иблис ғолиб омад, ва акнун мо
метавонем наҷот ёбем. Агар мо аз таҳти дил Исои
Масеҳро ҳамчун Худованд ва Наҷоткори худ қабул
намоем, ғалабаи Ӯро бар иблис ва гуноҳ дар
ҳаётамон мебинем.

Иблис мисли Ҷолёт фарзандони Худоро ба ҷанг даъват мекунад. Ӯ онҳоро васваса мекунад,
то ки гуноҳ кунанд. Дар чунин ҳолатҳо мо метавонем аз Довуд ибрат гирем. Агар мо ба
Худо умед бандем ва аз Ӯ мадад пурсем, Ӯ ба мо ёрӣ медиҳад. Ҳавворӣ Павлус ҳаёти
шахси масеҳиро ба ҷанг монанд мекунад ва мегӯяд, ки барои ғалаба ба даст овардан,
зиреҳи Худоро дар бар карданд бисёр муҳим аст. (Эфсӯсиён 6: 10-18-ро хон) 

● Эфсӯсиён 6: 10-ро навис. Дар он гуфта мешавад, ки мо бо қудрати Кӣ ғалаба ба 
даст меоварем.

● Душмани мо кӣ аст?

●   Вақте ки Павлус дар бораи “шамшери Рӯҳ” мегӯяд, ӯ чиро дар назар дорад? (о. 17)

ояти 47

ояти 46

ояти 45
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ДАРСИ 3-ЮМ: Ҳаёти Довуд
Ҳалли мушкилиҳо! Ояти тиллоӣ:

Ибриён 13: 5-6

1 Подшоҳон 
18: 1-23

19: 1-18-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  Забур 138: 7-12  •  Забур 139: 2-9  •  Румиён 12: 17-21.

Вақте ки Довуд бар Ҷолёт ғалаба кард, сазовори эҳтироми калони подшоҳ Шоул шуд. Шоул
ӯро ба қасри худ овард. Инчунин Довуд дӯсти наздики писари подшоҳ шуд.   

● Номи дӯсти Довуд чӣ буд? 

● Чӣ тавр Йӯнотон ба Довуд муносибати хуб доштанашро зоҳир кард? 

Довуд ҳамчун ҷанговар бомуваффақият буд ва Шоул ӯро ба вазифаи баланд таъйин кард.
Боре, вақте ки онҳо бо лашкарашон аз ҷанг бармегаштанд, занони исроилӣ Довудро аз
Шоул дида зиёдтар таъриф мекарданд.

● Онҳо чӣ мегуфтанд?

● Аз ин суханон Шоул ба ғазаб омад. Ӯ аз чӣ метарсид?

Ғурур ва бахилӣ ду гуноҳи даҳшатнок мебошанд, ва ҳамаи мо бояд худро аз онҳо дур
гирем! Дар ин воқеа мо мебинем, ки чӣ тавр ин гуноҳҳо одамро ба гуноҳҳои боз ҳам
вазнинтар ғарқ мекунанд.

● Шоул кӯшиш кард, ки Довудро чӣ кор кунад? (18: 10-11)

Дар оятҳои 10-16 ду бор иборае вомехӯрад, ки сабаби дар хатарҳо зарар надидан ва дар
ҷангҳо муваффақият ёфтани Довудро нишон медиҳад. Инчунин ин ибора нишон медиҳад,
ки барои чӣ Шоул аз ӯ метарсид.

● Ин ибораро навис. Инчунин рақами оятҳоеро, ки дар онҳо ин ибора зикр 
мешавад, навис.

Худо Довудро, ки Ӯро дӯст медошт, нигаҳбонӣ мекард ва баракат медод. Онҳое ки ба
Худованд Исо боварӣ доранд, метавонанд дилпур бошанд, ки Худо ҳамеша ҳамроҳи онҳост
ва онҳоро нигаҳбонӣ мекунад.

● Аз ояти тиллоӣ ваъдаҳои Худоро навис.

оятҳои             ва 
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Ба Довуд лозим меомад, ки душвориҳоро яке паси дигар аз сар гузаронад. 

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис ва онҳоро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш, ва мефаҳмӣ, ки баъд Шоул чӣ кор крдан мехост! (18: 17-23)
Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Шоул ба Довуд пешниҳод кард, ки духтари калонии ӯ 
................ро ба занӣ гирад.

2. Довуд бояд .............. Худовандро мебурд.
3. Шоул духтари калонияшро ба ................ ба занӣ дод.
4. Номи духтари Шоул, ки Довудро дӯст дошт, ................. буд.
5. Вақте Шоул ба Довуд пешниҳод кард, ки ин духтарашро ба

занӣ гирад, Довуд гуфт, ки ӯ шахси .................. (камбағал) аст.
6. Шоул умед дошт, ки Довуд дар ҷанг бо фалиштиён ..........  мешавад. 

● Ҳарфҳои боқимондаи муамморо навис, ва мефаҳмӣ, ки барои чӣ
нақшаи Шоул боз барҳам хӯрд, аммо Довуд дастболо шуд.

Мо дар боби 19 мебинем, ки Шоул ҳоло ҳам Довудро куштан мехост! Мо ҳам душмане
дорем, ки ҳеҷ гоҳ таслим намешавад! Иблис ҳама вақт кӯшиш мекунад, ки бо алкогол
(нӯшокиҳои спиртӣ), нашъа, бадахлоқӣ ва дигар гуноҳҳо моро ба васваса андохта,
зиндагиямонро вайрон кунад. Мақсади ӯ  - бадбахт ва ночиз кардани ҳаёти мо, ва дар
охир - соҳиби ҷони мо шудан аст. Хусусан агар мо масеҳӣ мебошем. 

● Шоул Довудро думболагирӣ мекард, лекин Довуд ба ивази бадӣ бадӣ намекард!
1Подшоҳон 19:4-5-ро хон. 
Суханони Йӯнотонро, ки аз вафодории Довуд ба подшоҳ шаҳодат медиҳанд,
навис.

Гарчанд Шоул ба Йӯнотон ваъда дод, ки ба Довуд зарар намерасонад (ояти 6), ӯ боз
кӯшиш кард, ки Довудро бо найза кушад. 

● Бо СУХАНОНИ ХУД баён кун, ки чӣ тавр зани Довуд ба ӯ ёрӣ дод, ки гурезад.

Аз эҳтимол дур аст, ки касе ҳамин тавр аз пайи куштани мо бошад, чӣ тавре ки Довудро
подшоҳ куштан мехост. Аммо иблис ҳамеша кӯшиш мекунад, ки моро гирифтори гуноҳ
кунад. Ба Довуд боварии ӯ ба Худо мадад мекард, ки таслим нашавад ва ғалаба кунад!

Вақте ки ту ба васваса дучор мешавӣ, оё аз Худованд Исо мадад мепурсӣ? Худо тавоно
аст ва ба онҳое ки ба Ӯ умед мебанданд, ёрӣ медиҳад.  
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B7

ДАРСИ 4-УМ: Ҳаёти Довуд
Ғамхорӣ барои дигарон Ояти тиллоӣ:

2 Подшоҳон 9:1

1  Подшоҳон
20:12-17, 42   ва

2 Подшоҳон
9:1-13-ро хон

Хониши иловагӣ:  •  2 Подшоҳон 4:4  •  Эфсӯсиён 2: 1-10

Шоул ҳоло ҳам қасди куштани Довудро дошт. Ту метавонӣ дар ин бора аз 1 Подшоҳон,
боби 20 фаҳмӣ. Аммо Йӯнотон Довудро аз ин нияти бади Шоул огоҳ кард. Йӯнотон ва
Довуд пеш аз ҷудошавӣ аз ҳамдигар ба якдигар ваъда доданд.

●   Подшоҳон 20: 14, 15-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки ин чӣ гуна ваъда буд.

Шоул аз ҳамин вақт сар карда, доимо Довудро
думболагирӣ мекард. Аммо Довуд аз Шоул қасос
намегирифт, ҳол он ки барои ин ду бор имконият
дошт (1 Подшоҳон, бобҳои 24 ва 26-ро хон). Рӯзе
ба Довуд хабари андӯҳгин расонда гуфтанд, ки
Шоул ва Йӯнотон дар ҷанг ҳалок гардиданд. Баъд
аз якчанд муддат Довуд подшоҳ интихоб шуд,
аввал дар вилояти Яҳудо (2 Подшоҳон, боби 2), ва
баъд дар тамоми кишвар, ва 40 солу 6 моҳ
ҳукмронӣ кард.

Дар матни дуюми Китоби Муқаддас оид ба ин дарс гуфта мешавад, ки Довуд барои
хонадони Йӯнотон чӣ кор кард.

● Довуд чӣ кор кард?

● Калимаҳои НОДУРУСТИ қайдшударо хат зан, ва мефаҳмӣ, ки баъд чӣ рӯй дод.

Довуд ба СОМАР / СИБО / СОДӮҚ, ки дар хонадони Шоул НАВКАР (ХИЗМАТГОР) /
АСКАР / ҲОФИЗ буд, дар бораи хоҳиши худ гап зад. 

Ӯ фаҳмид, ки Йӯнотон ПИСАРЕ / ДУХТАРЕ дорад, ки КӮР / МАХАВӢ / ЛАНГ аст, ва
дар МОКИР / ЛӮ-ДАБОР / АМИИЛ зиндагӣ мекунад.

● 2 Подшоҳон 4: 4-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки бо писари Йӯнотон
ҳангоми панҷсола буданаш кадом ҳодиса рӯй дод!
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● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Номи писари Йӯнотон Мефибӯшет буд. _______

Ӯ бе ягон тарс назди подшоҳ ҳозир шуд. _______

Ӯ Довудро дида, тарсид. _______

● Аз 2 Подшоҳон 9:7 он чиро, ки Довуд ба писари Йӯнотон гуфт, навис.

● Ба саволҳо ҷавоб гардон. Баъд аз ҳарфҳои номбаршуда калимаи
асосиро тартиб деҳ.

1. Акнун Довуд кадом вазифаро ишғол мекард? Ӯ  __ __ __ __ __ __  шуд.
(ҳарфи 6-ум)

3. Довуд ба Мефибӯшет гуфт, ки “__ __ __ __ __ __”. (ҳарфи 1-ум)

3. Акнун Мефибӯшет дар куҷо хӯрок мехӯрд? Дар сари  __ __ __ __ __ __
(дастархони) подшоҳ.  (ҳарфи 1-ум)

4. Номи писари Мефибӯшет чӣ буд?   __ __ __ __   (ҳарфҳои 4-ум)

КАЛИМАИ АСОСӢ   

Калимаи асосӣ - некӣ кардан нисбати касе мебошад, ки вай инро сазовор нест.

Довуд ба Мефибӯшет ба хотири падараш Йӯнотон некӣ кард. Ин ҳодиса ба мо
наҷоти Худоро хотиррасон мекунад. Худо ба хотири Худованд Исо ба мо некӣ
зоҳир кард, ки мо сазовори он нестем.

Мо аз сабаби гуноҳҳоямон мисли Мефибӯшет нотавон ҳастем. Лекин агар мо
ба Худованд Исо боварӣ дошта бошем, Худо натанҳо гуноҳҳоямонро
мебахшад, балки инчунин моро аъзои оилаи Худ мегардонад ва
саховатмандона баракат медиҳад! Чунин хайрхоҳии Худо на аз сабаби он аст,
ки мо инро сазоворем, балки ба хотири он, ки Худованд Исо барои мо дар
салиб мурд.

Вақте ки мо дар бораи Довуд андеша менамоем, мебинем, ки ӯ дили вафодор
дошт ва боварии ӯ ба Худо устувор буд. Довуд муҳаббати Худовандиро ба
дигарон зоҳир мекард ва дар ҳар гуна ҳолатҳо, хуб ё бад, ба Худо бовар карда,
умед мебаст.

Ба Худо боварӣ кун ва мисли Довуд ба Ӯ вафодор бош!

Э__ __ __ __

3.

2.

1.
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 4

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ: 
Дарсро ба адреси зерин баргардон:

Барои қайдҳои муаллим/а:



Подшоҳ Шоул ба Довуд чунон бахилӣ мекард, ки мехост вайро кушад.
Довуд бошад, барои наҷот ёфтан аз ӯ пинҳон мешуд.

Шоул писаре дошт, ки номаш Йӯнотон буд. Ӯ дӯсти беҳтарини Довуд буд.
Йӯнотон Довудро аз хатар огоҳ намуда, ӯро аз ниятҳои бади Шоул хабардор
кард. Йӯнотон ба Довуд ёрӣ медод ва ӯро тарафгирӣ мекард. 

Кӣ мехост Довудро кушад?

Ш __ __ __ .

Кӣ дӯсти беҳтарини Довуд буд? 

Й __ __ __ __ __ __ .

Довуд дӯстӣ ва мадади Йӯнотонро қадр
мекард ва ваъда дод, ки ҳеҷ гоҳ инро
фаромӯш намекунад. Йӯнотон дӯсти
ҳақиқӣ буд! Дар Китоби Муқаддас нақл
карда мешавад, ки чӣ тавр Йӯнотон
Довудро бо муҳаббати бародарона дӯст
медошт:

ммисли ҷони худ.
Расм ва калимаҳоро ранг кун.

Оё ту медонӣ, ки Худованд Исо туро дӯст медорад ва мехоҳад, ки ту бо Ӯ
дӯст шавӣ. Ӯ туро чунон дӯст медорад, ки дар салиб барои гуноҳҳои ту мурд! 

Ту метавонӣ ба Ӯ бовар кунӣ! /10

�ИКОЯИ 1�УМ: Д�сти Довуд   
Ин �икоя дар бораи д�сти бе	тарини Довуд аст.

1 Подшоҳон,
боби 20-ро хон

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 1

Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B7



Омӯзиши  Китоби  Муқаддас B7

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Довуд Шоулро сар меди�ад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Довуд Шоулро бахшид. 1 Подшоҳон  

24: 1-22-ро хон

Подшоҳ Шоул бо лашкараш мехост Довудро кушад. Рӯзе Довуд дар ғори калон
пинҳон шуд. Ногоҳ ба худи ҳамин ғор подшоҳ Шоул даромад! Довуд пинҳонӣ ба ӯ
наздик шуд ва порчаи домани ҷомаи вайро оҳиста бурида гирифт! Шоул ҳеҷ чизро
пай набурд.

Дар зери калимаҳои дурусти қайдшуда хат каш.

Шоул / Довуд порчаи домани ҷомаи Шоулро / Довудро бурида гирифт.

Подшоҳ аз ғор баромад. Довуд
порчаи буридагияшро гирифта аз
паси вай рафт. “Нигоҳ кун, дар
дасти ман чӣ аст?  - гуфт Довуд, -
ман метавонистам туро кушам”.

Подшоҳ Шоул хеле ҳайрон шуд! Ӯ
фаҳмид, ки Довуд одами нек аст.
Шоул думболагирӣ кардани
Довудро бас кард ва ба хонааш
баргашт. 

Довуд аз Худо метарсид, бинобар
ин Шоулро куштан нахост. Довуд
тайёр буд ӯро бахшад. 

Худо ҳам мехоҳад ҳама корҳои бади
кардаамонро бахшад. Худованд Исо
барои ҳама гуноҳҳои мо дар салиб
мурд. 

Ҳарфҳои партофташударо навис.

Довуд тайёр буд, ки Ш__ __ __ро бахшад. 

Худо тайёр аст  м__р__ бахшад. 

Худованд Исо барои г__ н __ ҳҳ__и мо мурд.

Расмро ранг кун.

/10
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Подшоҳ Шоул дар ҷанг бо фалиштиён мурд. 
Се писари ӯ ҳам дар ин ҷанг мурданд. Яке аз онҳо
Йӯнотон, дӯсти беҳтарини Довуд буд.

Ҷавоби дурустро бо аломати (V) қайд кун.

1. Подшоҳ Шоул дар ҷанг 

бо фалиштиён мурд.  -
2. Инчунин дар ҷанг ҳар се писари 

Шоул мурданд. -

Вақте Довуд фаҳмид, ки Йӯнотон ва Шоул мурданд,
хеле ғамгин шуд. Ӯ ҳатто дар бораи подшоҳ ва
писари ӯ суруди ғамангез эҷод кард. 
(2 Подшоҳон 1:17).

Йӯнотон ҳамеша ба Довуд вафодор буд. Ва Довуд
инро бисёр қадр мекард. Аммо вафодории Худо аз
вафодории ҳар кадом одам хеле зиёдтар аст!

Суханони Китоби Муқаддасро ранг кун 
(Такрори Шариат 32: 4):

ӮӮ Худои амин
(вафодор) аст.

Акнун ба мамлакат подшоҳи нав лозим буд. Халқ хост, ки Довуд подшоҳ шавад.
Чандин сол пеш Худо ба Довуд ваъда дода буд, ки ӯ подшоҳ мешавад. Худо ҳама
вақт ваъдаҳои додаашро иҷро мекунад! Довуд дар муддати 40 сол, то вақти
пиронсолагияш подшоҳ буд.

Довуд аз давраи бачагӣ ва то охири умраш, ҳама вақт ва дар ҳама чиз ба Худо боварӣ
мекард.
Мо ҳам метавонем ба Худованд бовар кунем!

Омӯзиши Китоби Муқаддас B7
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�ИКОЯИ 3�ЮМ: Довуд подшо� мешавад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо ваъда	ои додаашро и�ро мекунад.

1 Подшоҳон  
31: 1-16  ва 
2 Подшоҳон 
5:1-5-ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Вақте ки Йӯнотон дар ҷанг мурд, писари ӯ Мефибӯшет 5-сола буд. Дояи ӯ
ҳангоми шунидани ин хабар ӯро гирифта давид. Мутаассифона кӯдак аз
дасташ афтид, пойҳояш шикастанд ва ӯ як умр ланг (чӯлоқ) шуд. 

Ҳарфҳои партофташударо навис ва номи писари Йӯнотонро ранг кун. 

ММе __ и __ ӯш __ т
Аз байн солҳо гузаштанд. Мефибӯшет калон шуд.
Аммо ӯ дигар ҳеҷ гоҳ нағз роҳ гашта наметавонист.

Боре подшоҳ Довуд фармон дод, ки ӯро ба қаср
биёранд.

“Натарс, - гуфт подшоҳ, - чунки ман ба хотири
падарат Йӯнотон ба ту некӣ мекунам”.

Подшоҳ ба Мефибӯшет ҳама заминҳоеро, ки пеш ба
бобояш Шоул, падари Йӯнотон тааллуқ доштанд,
дод. 

Акнун Мефибӯшет ҳар рӯз ҳамроҳи подшоҳ хӯрок
мехӯрд. Довуд ба ӯ ҳамчун ба писари худ муносибат
мекард!

Ҳарфҳои партофташударо навис:

Довуд ба хотири Й __ __ __ __ __ н нисбат ба Мефибӯшет н __ к буд.  

Ҳоло Худо мехоҳад туро ба оилаи Худ қабул кунад. Ин
имконият ба хотири қурбонии Худованд Исо имконпазир
шуд. Даъвати Худоро қабул кун!

/10

�ИКОЯИ 4�УМ: Довуд ва Мефиб�шет
Ин �икоя дар бораи нак�кории Довуд аст. 2 Подшоҳон 

9: 1-13-ро хон

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:



Еҳушаъ 



Мусо бисёр солҳо роҳбари халқи Худо - исроилиён
буд. Лекин ӯ вафот кард. Худо Еҳушаъ ибни (писари)
Нунро роҳбари нав таъйин намуд. Акнун Еҳушаъ
халқи Исроилро аз биёбон ба Канъон, сарзамине ки
Худо ваъда карда буд, мебарад.

Кӣ роҳбари нав шуд?

Е __ __ __ __ __   ибни  Н __ __ .

Номи сарзамини ваъдашуда чӣ буд?

К __ __ __ __ __

Еҳушаъ бисёр солҳо ба Мусо ёрӣ медод ва медонист,
ки халқро худаш танҳо роҳбарӣ карда наметавонад.
Худо ба ӯ ваъдаи бисёр хуб дод!

Калимаҳои ин ваъда ва расмро ранг кун.

ТТуро тарк
нахоҳам кард.

Еҳушаъ ибни Нун 1:5

Худо ба одамоне ки ба Худованд Исо итоат мекунанд, ваъда медиҳад,
ки ҳамроҳи онҳо мешавад. Чӣ гуна ваъдаи хуб барои мо!

/10

�ИКОЯИ 1�УМ: Е�ушаъ ро�бар мешавад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо бо он�ое мебошад, ки ба � бовар мекунанд. Еҳушаъ ибни Нун

1: 1-9-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:

B8



Аввал Еҳушаъ ба Канъон ду ҷосусро (касоне ки пинҳонӣ
маълумот ҷамъ мекунанд) фиристод. Онҳо ба шаҳри Ериҳӯ
рафта, дар хонаи як зан, ки номаш Роҳоб буд, монданд. Дар
гирди Ериҳӯ деворҳои калон буданд. Хонаи Роҳоб ба девори
шаҳр пайваст буд ва тирезаҳояш ба беруни шаҳр кушода
мешуданд.

Подшоҳи Ериҳӯ фаҳмид, ки ба шаҳри ӯ ду ҷосус омадаанд.
Ӯ зуд барои дастгир кардани онҳо ба хонаи Роҳоб аскаронро
фиристод.

Калимаҳоро дар ҷумлаҳо дуруст навис: 

Роҳоб       Подшоҳи       ҷосус
Ба шаҳри Ериҳӯ ду  ҷ __ __ __ __  омаданд. Онҳо ба

хонаи Р __ __ __ __  даромаданд.  П __ __ __ __ __ __

Ериҳӯ барои дастгир кардани онҳо ба хонаи Роҳоб

аскаронро фиристод.

Роҳоб ҷосусонро дар болои бом пинҳон кард ва ба аскарони
подшоҳ гуфт, ки онҳо аллакай рафтанд. Баъд ӯ ба ҷосусон
ёрӣ дод, ки гурезанд. Онҳо аз тирезаи хонаи ӯ ба воситаи
арғамчин фуромаданд.

Роҳоб ба онҳо гуфт, ки ба онҳо ёрӣ додани ӯ бесабаб нест. Ӯ медонад, ки Худои онҳо:

ҳҳам дар осмон ва ҳам
дар замин Худо

мебошад.
Еҳушаъ ибни Нун 2: 11

Калимаҳо ва расмро ранг кун.

Ҷосусон аз Роҳоб миннатдор буданд ва ваъда доданд, ки ӯ ва хонаводаи ӯро наҷот
медиҳанд. 

Роҳоб ба онҳо ёрӣ дод, чунки ба Худо бовар мекард.

Оё ту ба ҳамин Худо бовар мекунӣ?

Омӯзиши Китоби Муқаддас B8
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�ИКОЯИ 2�ЮМ: Е�ушаъ ва сарзамини ваъдашуда
Ин �икоя дар бораи бовар� кардан ба Худои бузург аст. Еҳушаъ ибни Нун

2: 1-24-ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Исроилиён назди дарёи Урдун омаданд. Аммо барои ба замини ваъдашуда даромадан, онҳо
бояд аз ин дарёи калон мегузаштанд. Дар он ҷое ки онҳо буданд, дарё кӯпрук надошт. Чӣ
тавр онҳо аз дарё гузаранд? Худо барои ин ғамхорӣ мекунад!

Коҳинон (хизматгорони Хонаи Худо) сандуқи аҳдро мебурданд. 

Расми дастаҳои сандуқи аҳдро каш ва тамоми расмро ранг кун.

Худо ба Еҳушаъ гуфт, ки коҳинон ба дарёи Урдун даромада, дар он истанд. Ҳамин ки
пойҳои онҳо ба канори оби дарё расид, оби дарё истод, ва одамон ба воситаи хушкӣ ба
соҳили дигар гузашта тавонистанд. Ин мӯъҷизаи бузург буд!

Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои ДУРУСТ аломати (V) гузор.

Исроилиён аз дарёи Нил мегузаштанд. -
Ҳамин ки пойҳои коҳинон ба канори
оби дарё расид, оби дарё истод. -
Худо мӯъҷизаи бузург кард. -
Одамон бори дигар диданд, ки Худо хеле тавоно аст. Худо ҳоло ҳам,
мисли он вақт, тавоно ва бузург аст. Ӯ барои онҳое ки ба Ӯ итоат
мекунанд ва Ӯро дӯст медоранд, ғамхорӣ мекунад. 

Омӯзиши Китоби Муқаддас B8

/10

�ИКОЯИ 3�ЮМ: Е�ушаъ ва дарёи Урдун
Ин �икоя дар бораи �увват ва тавоноии Худо аст. 

Еҳушаъ ибни Нун
3: 1-17-ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Одамони шаҳри Ериҳӯ бо гуноҳҳои худ Худоро меранҷонданд. Исроилиён бояд ин
шаҳрро забт мекарданд. Ериҳӯро деворҳои калон ҳимоя мекарданд. Аммо Худо
қарор кард, ки қуввати Худро нишон дода, ба исроилиён ёрӣ медиҳад.

Худо ба исроилиён фармуд, ки дар давоми шаш рӯз, ҳар рӯз як бор, дар гирди
шаҳри Ериҳӯ гардиш кунанд. Пешопеши онҳо ҳафт коҳин мерафтанд ва шох
(карнай) менавохтанд, одамони дигар бошанд хомӯш буданд. 

Аммо дар рӯзи ҳафтум онҳо бояд ҳафт бор дар гирди шаҳр гардиш мекарданд.
Баъд бо фармони Еҳушаъ, бояд ҳама исроилиён бо овози баланд фарёд зананд! 

Дар ҷои холии ҷумлаҳо рақамҳои дурустро навис. 

Онҳо дар давоми ___  рӯз, ҳар рӯз як бор, дар гирди шаҳр гардиш
мекарданд.  

Пешопеши онҳо  ___  коҳинон мерафтанд. 

Рӯзи ҳафтум онҳо  ___  бор дар гирди шаҳр гардиш карданд.

Вақте ки исроилиён бо овози баланд фарёд заданд, деворҳои калони шаҳр
ғалтиданд! Аскарон ба Ериҳӯ дохил шуданд ва ҳама сокинони шаҳр, ба ғайр аз
Роҳоб ва оилаи ӯ, нобуд гаштанд. Худо ба Еҳушаъ ва исроилиён ғалабаи аҷоиб
бахшид!

Мо ҳам душман дорем ва номи ӯ иблис (шайтон) аст. Худованд Исо
бар ӯ ғалаба кардааст ва ба мо ёрӣ медиҳад, ки корҳои нек кунем.

Расмро ранг кун

/10

�ИКОЯИ 4�УМ: Е�ушаъ ва ша�ри Ери��
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо �алаба мебахшад. Еҳушаъ ибни Нун

6: 1-26-ро хон

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

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Еҳушаъ ибни Нун
роҳбар мешавад Ояти тиллоӣ:

Забур 36: 31 

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

Еҳушаъ ибни Нун 
1: 1-18-ро хон

Мусо солҳои зиёд роҳбари халқи Худо - исроилиён буд. Вақте ки ӯ мурд, Худо
Еҳушаъ ибни (писари) Нунро роҳбари нав таъйин намуд.  Акнун ӯ бояд
исроилиёнро ба Канъон, замине ки Худо ба онҳо ваъда карда буд, роҳнамоӣ мекард.

● Пеш кӣ роҳбари исроилиён буд?

__ у __ __ .

Кӣ роҳбари нав шуд?

__ ҳ __ __ __ъ    ибни   __ __ __ .

Замини ваъдашуда чӣ тавр номида мешуд?

К __ __ ъ __ __ .

Еҳушаҳ дар давоми солҳои зиёд ба Мусо ёрӣ медод.
Ӯ медонист, ки худаш танҳо халқро роҳбарӣ карда
наметавонад. Ва Худо ба ӯ ваъдаи хеле хуб дод.

● Калимаҳои ин ваъдаро ранг кун (Еҳушаъ ибни Нун 1: 5).

Туро тарк
нахоҳам кард.

Худо ба ҳар касе ки ҳаёти худро ба ихтиёри Ӯ супурдааст ва ба Ӯ итоаткор аст,
ваъда медиҳад, ки ҳамроҳи ӯ мешавад.

/6
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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:

B8



ҲАМАГӢ: 

Худо ба Еҳушаъ натанҳо чунин ваъдаи аҳамиятнок дод. Ӯ инчунин ба вай фармуд, ки
Китоби Шариати Худоро доим хонад ва аз он таълим гирад. Еҳушаъ бояд мувофиқи
таълимоти ин Китоб рафтор кунад. Китоби Шариат аз “Даҳ Фармуда” ва дигар
фармоишҳо ба халқи Исроил иборат буд.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис.

рафтор        Шариати        доим        таълим

Худо ба Еҳушаъ фармуд, ки Китоби  __ __ __ __ __ __ __  Худоро  __ __ __ __  хонад

ва аз он  __ __ __ __ __ __   гирад.  

Еҳушаъ бояд мувофиқи таълимоти ин Китоб __ __ __ __ __ __  кунад. 

Дар он замон танҳо як қисми Китоби Муқаддас вуҷуд дошт, ки Китоби Шариат номида
мешуд. Еҳушаъ ин Китобро мехонд ва он барои ӯ хеле аҳамиятнок буд. Китоби Муқаддас
барои ҳамаи одамон хеле аҳамиятнок аст. Дар он Худо навиштааст, ки мо чӣ тавр бояд
зиндагӣ кунем. Ҳамаи он чи, ки Худо ба одамон гуфтан мехост, дар Китоби Муқаддас
навишта шудааст. 

Барои ба Канъон дохил шудан, исроилиён бояд аз дарё мегузаштанд.

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи ин дарёро мефаҳмӣ.

Исроилиён бояд тайёр мешуданд ва баъди се рӯз аз дарё мегузаштанд. Ҳамаи онҳо
фармонҳои Еҳушаъро, ки ӯ аз Худо гирифта буд, ба ҷо меоварданд. Онҳо ваъда доданд,
ки ҳар он чиро, ки ӯ гӯяд, ба ҷо меоранд, ва ба ҳар ҷое ки гӯяд, мераванд. Китоби
Муқаддас - Сухани Худо ба одамон аст! Мо ҳам бояд ҳар он чиро, ки аз он хондем, ё
фаҳмидем, ба ҷо оварем!

у

/5
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B8

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Еҳушаъ ибни Нун 
ва замини ваъдашуда Ояти тиллоӣ:

Яъқуб 2: 26
(қисми дуюми оят)

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

Еҳушаъ ибни Нун 
2: 1-24-ро хон

Исроилиён ба замини Канъон наздик омаданд. Еҳушаъ ба
он ҷо ду ҷосусро (касоне ки пинҳонӣ маълумот ҷамъ
мекунанд) фиристод. Онҳо ба шаҳри Ериҳӯ рафтанд ва ба
хонаи як зан, ки номаш Роҳоб буд, даромада истоданд.
Дар гирди Ериҳӯ деворҳои калон буданд. Хонаи Роҳоб дар
байни ин деворҳо буд. Подшоҳи Ериҳӯ фаҳмид, ки ба шаҳр
ду ҷосус омадаанд, ва барои дастгир кардани онҳо ба
хонаи Роҳоб аскаронро фиристод. 

Аммо Роҳоб ҷосусонро дар болои бом, байни зағирпояҳо
пинҳон карда, ба одамони подшоҳ гуфт, ки ҷосусон
аллакай аз шаҳр баромада рафтанд. 

● Кроссвордро пур кун.

1. Дар гирди шаҳр чӣ буд?

2. Одамоне ки Еҳушаъ онҳоро ба шаҳр 
фиристод, кӣ буданд?

3. Онҳо ба кадом шаҳр омаданд?

4. Онҳо ба хонаи кӣ даромада, истоданд?

5. Зан онҳоро дар болои чӣ пинҳон кард?

Вақте ки аскарони подшоҳ рафтанд, Роҳоб ба
ҷосусон гуфт, ки ҳама одамони Ериҳӯ ба тарс
афтодаанд. Ӯ медонист, ки Худованд ин заминро
ба исроилиён додааст. Роҳоб аз онҳо илтимос
кард, ки ба ӯ раҳм кунанд. Он гоҳ ҷосусон ба
вай ваъда доданд, ки ба ӯ ва оилаи ӯ зарар
намерасонанд. Баъд онҳо аз тирезаи ӯ бо
арғамчин фуромада, гурехтанд.

/10

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2
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ҲАМАГӢ: 

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

Роҳоб бовар мекард, ки Худо замини онҳоро ба исроилиён медиҳад. 

Ҷосусон гуфтанд, ки ба Роҳоб ва оилаи ӯ зарар намерасонанд.

Ҷосусон аз тирезаи хонаи Роҳоб бо арғамчин фуромаданд.

Одамони Ериҳӯ омадани исроилиёнро бо хурсандӣ интизор буданд. 

Ҷосусон ба Роҳоб гуфтанд, ки ҳама аъзоҳои
оилаашро дар хонааш ҷамъ кунад ва ба
тирезаи худ арғамчини сурхро бандад. Он гоҳ
ҳамаи онҳое ки дар хонааш мешаванд, наҷот
меёбанд. Роҳоб бояд ин нақшаро махфӣ нигоҳ
дорад.

Роҳоб ба Худо бовар мекард, аз ҳамин сабаб ба
ҷосусон, ки аз халқи Ӯ буданд, ёрӣ медод. Ӯ ба
ваъдаи ҷосусон умед мебаст, бинобар ин ҳар
он чиро, ки онҳо гуфтанд, ба ҷо овард. Ба Худо
бовар кардан, яъне ба Ӯ умед бастан ва ҳар он
чиро, ки Ӯ мегӯяд, иҷро кардан аст.

● Акнун ҷосусони исроилӣ назди Еҳушаъ
бо чунин хабар омаданд: 
(Калимаҳоро ранг кун.)

Худованд тамоми
он заминро ба

дасти мо
супурдааст

Еҳушаъ ибни Нун 2: 24

Худо ҳамеша ваъдаҳои додаашро иҷро мекунад! 

/6

/4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B8

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Еҳушаъ ибни Нун 
ва дарёи Урдун Ояти тиллоӣ:

Забур 76: 15

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

Еҳушаъ ибни Нун 
3: 1-17 ва

4: 1-24-ро хон

Оё ту ягон бор аз оянда бисёр ғам
хӯрдаӣ? Ҳолатеро ба худ тасаввур
кун, ки ту намедонӣ чӣ кор кунӣ.

Исроилиён ба назди дарёи Урдун
омада расиданд. Акнун Еҳушаъ чӣ
тавр одамонро аз дарё гузаронад?
Дар он ҷое ки онҳо буданд, кӯпрук
набуд, ва дарё дар он вақт хеле
сероб буд. 

Аммо Худо ба Еҳушаъ гуфт, ки чӣ
кор кардан лозим аст. Коҳинон
(хизматгорони Хонаи Худо) бо

сандуқи аҳд бояд пешопеши халқ раванд. Ва вақте ки онҳо қадами аввалини худро ба дарё
мегузоранд, Худо мӯъҷиза ба амал меоварад. Оби дарё, ки аз боло ҷорӣ мешавад, мисли
девор меистад. Он гоҳ тамоми халқ ба воситаи хушкӣ аз дарё мегузарад. 

● Дар назди ҷумлаҳо ҷавоби дурустро навис.

Худо      коҳинон      Урдун      сандуқро 

1. Исроилиён аз кадом дарё мегузаранд?   __ __ __ __ __

2. Кӣ мӯъҷиза ба амал меоварад?   __ __ __ __

3. Киҳо аввал ба дарё қадам мегузоранд?   __ __ __ __ __ __ __

4. Коҳинон чиро бардошта мебаранд?   __ __ __ __ __ __ __ __

● Еҳушаъ ба халқ гуфт:    (Калимаҳоро аз Еҳушаъ ибни Нун 3: 5 ранг кун.)

Фардо Худованд дар миёни шумо

корҳои аҷоиб хоҳад
кард. /4

/8

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



ҲАМАГӢ: 

Худо ба ваъдааш вафо кард ва ин ҳодиса чунин рӯй дод. 

Рӯзи дигар, ҳамин ки коҳинон ба дарё қадам гузоштанд, оби он истод. Баъд коҳинон ба
дарё даромада, истоданд. Тамоми халқ ба воситаи хушкӣ ба соҳили дигари дарё гузаштанд.
Баъд Худо ба Еҳушаъ гуфт, ки ба коҳинон фармояд, ки аз дарё бароянд. Ҳамин ки коҳинон
аз дарё баромаданд, оби он боз мисли пештара ҷорӣ шуд.

Ин боз як мӯъҷизаи Худо буд. Худо ҳамин хел мӯъҷизаро ҳангоми аз Миср баромадани
исроилиён ба амал оварда буд, вақте ки онҳо аз баҳри Қулзум мегузаштанд.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, то ки ҷавоби саволҳо пайдо гарданд.

Худо ҳангоми аз Миср баромадани исроилиён чӣ ба амал оварда буд? 

(заҷимӯъ) __ __ __ __ __ __ __

Онҳо аз куҷо гузаштанд? (риБҳа улуҚмз) __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ 

Еҳушаъ ба одамон гуфт, ки Худо ин мӯъҷизаро ба амал овард, то ки тамоми халқҳои рӯи
замин донанд, ки Ӯ Худованди тавоно аст.

● Ҳарфҳои партофташудаи ‘o’ ва ‘a’-ро дар ҷойҳои холӣ дуруст гузор, ва мефаҳмӣ, 
ки Еҳушаъ ба халқ чӣ гуфт.

Одамон бори дигар диданд, ки Худо хеле бузург аст! Ӯ
ҳоло ҳам тавоно аст. Одамоне ки ба Худо итоат
мекунанд, Китоби Муқаддасро мехонанд, бинобар ин
медонанд, ки чӣ тавр бояд рафтор кунанд. Онҳо аз оянда
наметарсанд ва далерона ба Худо умед мебанданд. Худо
бошад, барои онҳо ғамхорӣ мекунад.

Худ __ в __ нд    Худ __    инр __    б __     __ м __ л

__ в __рд,   т __    ки   ҳ __ м __ и    х __ лқҳ __ и    з __ мин   д __ сти

Худ __ в __ ндр __    бид __ н __ нд,  ки   __ н   пурзӯр  __ ст.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B8

ҲИКОЯИ 4-УМ: Еҳушаъ ибни Нун 
ва шаҳри Ериҳӯ Ояти тиллоӣ:

Ибриён 11: 30

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

Еҳушаъ ибни Нун 
6: 1-25-ро хон

Одамони шаҳри Ериҳӯ бо гуноҳҳои худ Худоро
меранҷонданд. Онҳо аз халқи Худо - исроилиён
метарсиданд, бинобар ин ҳама дарвозаҳои шаҳрашонро
маҳкам карда буданд. Ҳеҷ кас ба шаҳр даромада
наметавонист. 

Худо ба Еҳушаъ гуфт, ки исроилиён шаш рӯз, ҳар рӯз як
маротиба, дар гирди Ериҳӯ гардиш кунанд. Ҳафт коҳин бо
шохҳо (карнайҳо) бояд пешопеши сандуқ мерафтанд.

Чунин воситаи забт кардани шаҳр аҷоиб тобад ҳам, Еҳушаъ
ба халқ гуфт, ки ҳама чиро аз рӯи фармудаи Худо ба амал
оваранд.

● Дар зери ҷавобҳои дуруст хат каш.

Кӣ ба Еҳушаъ гуфт, ки онҳо бояд чӣ тавр амал кунанд?

одамон      Мусо      Худо

Киҳо бояд бо шохҳо (карнайҳо) мерафтанд?

мусиқинавозон      коҳинон      аскарон

Онҳо дар гирди кадом шаҳр гардиш мекарданд?

Урдун      Ерусалим      Ериҳӯ

Тамоми халқ бояд аз паси аскарон ва коҳинон мерафтанд.
Коҳинон шох (карнай) менавохтанд, одамон бошанд, хомӯш
мерафтанд.

Рӯзи ҳафтум онҳо барвақт хеста, шаҳрро ҳафт маротиба
давр заданд.

● Рақами даркориро ранг карда, нишон деҳ, ки исроилиён рӯзи ҳафтум шаҳрро
чанд маротиба давр заданд.

7   1   6
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● Хат кашида, аввали ҷумларо бо охири он пайваст кун.

Коҳинон хомӯш мерафтанд.

Одамон шох (карнай) менавохтанд.

Баъд Еҳушаъ ба халқ фармуда гуфт: “Акнун фарёд занед! Зеро ки Худованд
шаҳрро ба шумо супурдааст! Ҳама дар шаҳр нобуд мешаванд. Танҳо Роҳоб ва
оилаи ӯ наҷот меёбанд”.

Ҳангоми садо додани шох (карнай) одамон бо овози баланд фарёд заданд, ва
деворҳои Ериҳӯ фурӯ ғалтиданд! Худованд ин шаҳрро ба исроилиён дод.

●   Калимаҳои партофташударо дар ҷумлаҳо, ва баъд дар кроссворд навис.

1. __ __ __ __ __ __ __ __  шаҳрро ба онҳо дод.

2. Ҳангоми навохтани шох  __ __ __ __ __ __ __

фурӯ ғалтиданд.

3. Танҳо  __ __ __ __ __ ва оилаи ӯ наҷот ёфтанд.

4. Еҳушаъ ба  __ __ __ __  фармуда гуфт:

“Акнун фарёд занед!”

Худо ба халқи Исроил ғалаба бахшид ва Роҳобро,
ки ба Ӯ бовар мекард, наҷот дод! 

Агар мо ба Худованд Исо ҳамчун ба Наҷотдиҳандаи худ боварӣ дошта бошем,
Ӯ ба мо ёрӣ медиҳад, ки дар ҳаётамон бар гуноҳ ғалаба кунем. Лекин агар мо
Худоро бо гуноҳҳои худ меранҷонем, Худо моро ҷазо медиҳад.

/4
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Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:

ҲАМАГӢ:

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

1

2

3

4



ДАРСИ 1-УМ: Еҳушаъ ибни Нун
Роҳбари нав Ояти тиллоӣ:

Еҳушаъ ибни Нун 
1:9

Еҳушаъ ибни Нун 
1: 1-11-ро хон

Вақте ки мо ба синфи дигар
мегузарем, ё ба шаҳри дигар
мекӯчем, ин хеле шавқовар
аст. Аммо ин инчунин андак
ташвишовар аст, зеро мо
намедонем, ки дар ҷои нав чӣ
тавр мешавад. Роҳбари нави
халқи Исроил ҳам дар ҳамин
гуна ҳолат буд.

● Анкетаро (саволномаро) пур кун.

● Барои чӣ ба исроилиён роҳбари нав даркор буд? 

Худо ба роҳбари нав оид ба замине ки ӯ бояд халқро ба он ҷо роҳнамоӣ кунад,
ваъдае дод.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис.

Фурот           биёбон           Урдун           Лубнон

Весь народ перейдёт реку ...................  и 

войдёт в новую землю, которую Я дам Израильтянам. 

Границы земли будут от  ...........................  и  ........................  до

великой реки  ......................... .

/1

/4

А Н К Е ТА  

Номи ӯ:

Номи падари ӯ:

Супориши аввалини ӯ
(ояти 2):

Ту ва тамоми ин халқ аз ин дарёи

.................  гузаред, ва ба замине ки Ман ба халқи

Исроил медиҳам, дохил шавед. 

Сарҳади шумо аз ...................... ва ин ......................  то наҳри

(дарёи) бузурги ..................  мешавад.

/3

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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тҳ
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B8



ҲАМАГӢ: 

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи заминеро, ки Худо ба 
исроилиён ваъда карда буд, мефаҳмӣ.
(Такрори Шариат 32:49-ро хонда, ҷавоби худро санҷ)

Худо ба Еҳушаъ ибни (писари) Нун боз як ваъда дод. Ин ваъда ба ӯ мадад мекунад, ки
супориши Худоро дилпурона иҷро намояд.

● Еҳушаъ ибни Нун 1: 5-ро хон ва ваъдаи додаи Худоро навишта пурра кун.

Худо ба Еҳушаъ боз як чиз гуфт. Ӯ ба вай фармуд, ки аз Китоби Шариат таълим гирад ва
ҳар он чиро, ки дар он навишта шудааст, ба ҷо оварад. Масеҳиёни ҳақиқӣ Исои Масеҳро
пайравӣ менамоянд ва хости Худоро ба ҷо меоваранд. Хости Худоро бошад, онҳо аз
Сухани Ӯ - Китоби Муқаддас мефаҳманд. Он чиро, ки Худо ба Еҳушаъ оид ба Китоби
Шариат гуфта буд, ҳоло Ӯ ба масеҳиён оид ба Китоби Муқаддас мегӯяд.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба
ҷо гузор. Дар ин матн
гуфта мешавад, ки Еҳушаъ
бояд чӣ кор мекард.
Рақами оятҳоеро, ки дар
онҳо ин фармудаҳо баён
шудаанд, навис.

Худо ба Еҳушаъ вазифаи муҳим
супорид, ки ба замини ваъдашуда
роҳнамоӣ кардани халқ буд. Худо барои рӯҳбаланд кардани Еҳушаъ ваъдаи Худро ба ӯ
такрор намуд.

● Ояти тиллоиро навис ва ин ваъдаро мефаҳмӣ.

Ин суханони аҳамиятнок барои бисёр масеҳиён ҳамчун шиор шудааст. Ин суханон онҳоро
дар лаҳзаҳои душвор, ва вақте ки ба Худованд итоаткор мондан мушкил аст, рӯҳбаланд
мекунанд.  Онҳоро аз ёд кун.

Ва акнун Еҳушаъ ба нозирони халқ фармон дод.

●   Баъд аз чанд рӯз онҳо бояд аз дарёи Урдун гузаранд? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

13                 30                 3                23

Ъ

Veled leszek,  .............................................................................
Чунон ки бо .......................................................

......................................................... ...............................................
......................................................................... /3

/2

/1

/1

Ӯ бояд онро НАХОД __ __ __ __ __ .
(Ояти ......)

Ӯ бояд онро ЗӮРУ БАШ
__ __ __ __   __ __ __  омӯзад.  (Ояти .....)

Ӯ бояд мувофиқи таълимоти он АЛАМ
__ __ __ __  намояд.  (Ояти ......)

Ибораи “аз даҳони ту дур нашавад”, маънои хонданро дорад, 
чунки дар замонҳои пеш одамон бо овози баланд мехонданд.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B8

ДАРСИ 2-ЮМ: Еҳушаъ ибни Нун
Ҷосусон Ояти тиллоӣ:

Ибриён 11:31
Еҳушаъ ибни Нун 

2: 1-24-ро хон

Як вақтҳо худи Еҳушаъ ҳам ҷосусӣ карда буд. Он вақт
ҳамроҳи ӯ 11 нафари дигар низ буданд. Чил сол пеш
онҳо замини Канъонро дида баромаданд. Ҳоло бошад,
ба ӯ дар бораи ин кишвар маълумоти нав лозим буд.

● Ин дафъа ӯ чанд ҷосусро фиристод? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

12                 3                 10                 2

● Дар матни поён калимаҳои нодурусти қайдшударо хат зан.

Ҷосусон ба ЕРУСАЛИМ  /  БАЙТ-ЛАҲМ  /  ЕРИҲӮ фиристода шуда буданд, ва ба хонаи

як зан даромада истоданд.  МИЛИСАИ  /  МИРИ  /  ПОДШОҲИ Ериҳӯ хабардор шуд, ки

онҳо ба шаҳр омадаанд ва ба  РОҲЕЛ  /  РОҲОБ  /  РУТ гуфт, ки онҳоро берун оварад.

Лекин зан гуфт, ки ҷосусон  ПАГОҲӢ  /  БЕГОҲӢ  /  РӮЗОНА  баромада рафтанд. 

● Ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.  
Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

1. Роҳоб ҷосусонро дар болои чӣ пинҳон кард?

2. Ӯ онҳоро дар миёни чӣ пинҳон кард?

3. Аскарон сӯи кадом дарё шитоб карданд?

4. Он шаб .............  Ериҳӯро бастанд.

5 ва 6. Роҳоб гуфт: “Ман ..............., ки 
Худованд ин заминро ба шумо ............. ”.

7 ва 8. Роҳоб шунида буд, ки вақте исроилиён
аз ..................... баромаданд, Худованд дар пеши
онҳо обҳои .............. Қулзумро хушк кард.

● Ҳарфҳои боқимондаи муамморо аз чап ба рост дар ҷои холии ҷумла
навишта гир, ва мефаҳмӣ, ки Роҳоб дар бораи Худо чӣ гуфт.

“Худованд...       Худо мебошад”.

/4

/1

/9
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ҲАМАГӢ: 

● Оятҳои 12 ва 13-ро хонда, бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки Роҳоб аз ҷосусон чӣ
илтимос кард.

● Ба саволҳо дар ҷойҳои барои ҷавоб ҷудошуда ҷавоб деҳ.

1. Ҷосусон ба Роҳоб гуфтанд, ки арғамчини қирмизиро (сурхро) чӣ кор кунад?
2. Ҷосусон чӣ тавр аз шаҳр гурехтанд?
3. Ҷосусон ба куҷо гурехтанд ва дар он ҷо чӣ қадар вақт монданд?

Роҳоб барои он чунин рафтор намуд, ки ба Худои ҳақиқӣ ва
тавоноиву қудрати беҳадди Ӯ бовар мекард.

● Ояти тиллоиро навис, ва мефаҳмӣ, ки Роҳоб ба воситаи чӣ наҷот ёфт. 

Фикр кун, ки оё имони (боварии) ту ба рафторат таъсир мекунад? Агар боварие ки ба
Худои Пок ва Тавоно дорӣ, ба рафторат ҳеҷ таъсир намерасонда бошад, пас ту бояд
ҷиддӣ андеша намоӣ.

3.  Ба куҷо?

Чӣ қадар вақт?

Имони ҳақиқӣ ҳамеша дар рафтор ва кирдор зоҳир мегардад. Оё ту бо хости
Худо рафтор менамоӣ?

1.

2.

/2
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/1

/1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B8

ДАРСИ 3-ЮМ: Еҳушаъ ибни Нун
Гузаштан аз дарё Ояти тиллоӣ:

Забур 76: 15
Еҳушаъ ибни Нун 

3: 1-17-ро хон

Барои дохил шудан ба замине ки Худо ваъда карда буд, исроилиён бояд аввал аз монеае
мегузаштанд, ки дар пеши роҳашон буд.

● Дар харита номҳои ҷуғрофиро навис, ва дар гирди номи монеа ХАТ КАШ.

● Нозирон (сардорони қабилаҳо) дар урдугоҳ (қароргоҳ) гашта, ба одамон гуфтанд,
ки ҳангоми дидани кадом аломат онҳо бояд ба роҳ бароянд?

Вақте ки Еҳушаъ шамшерашро боло мебардорад. -
Вақте ки коҳинон (хиаматгорони хонаи Худо) 
сандуқи аҳди Худовандро бардошта мебаранд. -
Вақте ки ҷосусон байрақро мебардоранд. -

Сандуқи аҳди Худованд сандуқи махсусе буд, ки дар дохилаш сангҳои махсус  (лавҳаҳои
сангин) буданд. Дар ин лавҳаҳо “даҳ фармудаи Худо” навишта шуда буданд. Сандуқи аҳд
рамзи он буд, ки Худо дар байни халқи Исроил ҳузур дорад. Вақте ки исроилиён сандуқи
аҳдро медиданд, Худо ва ваъдаҳои Ӯро ба хотир меоварданд. Аз ҳамин сабаб сандуқи аҳд
барои онҳо хеле аҳамиятнок буд.

● Оятҳои зикршударо хонда, дар ҷои холии ҷумлаҳо калимаи мувофиқро навис.

истад      мерафтанд      пешопеши      гузашт

Земля (см. Второзаконие 32: 49):

4. Коҳинон бо сандуқ дар мобайни
дарёи Урдун меистоданд, то вақте
ки тамоми халқ ба соҳили дигар

...................  . (Ояти 17)

2. Коҳинон бо сандуқ .......................
халқ мерафтанд. 
Ин замин барои исроилиён ҷои
ношинос буд. 
(Оятҳои 6 ва 4)

3. Коҳинон бо сандуқ бояд аввал ба
дарё медаромаданд, то ки оби он

.................. . (Ояти 16)

1. Одамон бояд аз ақиби сандуқ

......................... . 

(Ояти 3)

Номи шаҳр (2: 1): Номи дарё (3: 1):

Номи шаҳре ки халқи
Исроил аз он баромад (3: 1):

/5
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Номи замин (Такрори Шариат 32:49):
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Инак, ба шарофати мӯъҷизае ки Худо ба амал овард, исроилиён аз дарёи Урдун гузашта
тавонистанд. Халқ он чиро, ки Худо фармуд, ба ҷо овард. Худо бошад, оби дарёро
боздошт! Ҳамин тавр Худо монеаеро, ки дар пеши роҳи исроилиён буд ва барои ба замини
ваъдашуда дохил шудан ба онҳо халал мерасонд, бартараф намуд. 

Мо ҳам метавонем дар вазъиятҳои душвор ба Худо бовар карда, ба Ӯ умед бандем ва
пурра ба Ӯ итоат намоем. Ин маънои онро надорад, ки Худо ҳама мушкилиҳои ҳаётамонро
аз байн мебарад. Балки Ӯ ёрӣ медиҳад, ки аз онҳо гузарем. Худо албатта ба мо ёрӣ
мерасонад, агар ин дар ҳақиқат ба мо лозим бошад! 

● Еҳушаъ ибни Нун 3: 5-ро навис. Дар ин оят навишта шудааст, ки Еҳушаъ ба
исроилиён ваъдаи Худоро расонда гуфт, ки Ӯ қуввату тавоноии Худро зоҳир
мекунад.

ҲАМАГӢ: 
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● КРОССВОРД
Аз боло ба поён

1. Еҳушаъ чанд нафар одамро интихоб кард?
(Ояти 12)

2. Ин воқеа дар айёми чӣ рӯй дод? (Ояти 15)

3. Худованд ба Еҳушаъ гуфт, ки чуноне ки Ӯ
бо  ............  буд, ончунон бо ӯ мешавад.
(Ояти 7).

4. Одамон аз ҳар .............. (қабилаи) Исроил
буданд. (Ояти 12)

Аз чап ба рост:

5. Коҳинон дар байни дарёи Урдун
дар ......... меистоданд. (Ояти 17)

6. Еҳушаъ ба одамон гуфт: “Бо ин
хоҳед донист, ки Худои ..........
(Зинда) дар миёни шумост”.
(Ояти 10).

7. Коҳинон бояд ба дарёи Урдун
даромада, дар даруни он
......................... . (Ояти 8)

8. Аввалин душманоне ки Худо аз
замини ваъдашуда пеш
мекунад, ......................... буданд.
(Ояти 10)

1
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китобт Муқаддас B8

ДАРСИ 4-УМ: Еҳушаъ ибни Нун
Итоаткорӣ ба Худованд Ояти тиллоӣ:

Ибриён 11: 31
Еҳушаъ ибни Нун 

6: 1-25-ро хон

Баъд аз он, ки ҷосусон баргаштанд ва халқ аз дарё гузашт, ҷанговарони исроилӣ барои
забт кардани Ериҳӯ тайёр шуданд. Охир, то даме ки онҳо шаҳрро забт накунанд, ба замине
ки Худо ваъда карда буд, пеш рафта наметавонистанд.

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

Ҳама сокинони Ериҳӯ аз шаҳр гурехтанд.

Аз сабаби хатари ҳуҷуми исроилиён, ҳама дарвозаҳои шаҳр
баста шуда буданд. 

Ҷанговарони Ериҳӯ аз шаҳр баромада, ба исроилиён ҳуҷум карданд. 

Худованд гуфт, ки Еҳушаъ ва исроилиён ғолиб меоянд.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро навис.

ҳафт          як          ҳафтум          ҳамаи          ҳафт          шаш
Худованд ба Еҳушаъ гуфт: “Шумо, ..............  ҷанговарон, дар гирди шаҳр гардиш намоед.

Шаҳрро .... карат давр занед; .......... рӯз чунин амал намоед.  
Ва ...............  коҳин бигзор шохҳои қӯчқорро (карнайҳоро) пешопеши сандуқ бардошта

гарданд. Дар рӯзи ..................  ............... карат дар гирди шаҳр гардиш намоед”.

Ин ҷанги тамоман ғайриоддӣ буд! 

Еҳушаъ наметавонист ба Худо итоат накунад, ё барои ҳуҷум кардан вақти мувофиқро
интизор шавад. Ӯ ба Худо итоат кард ва дарҳол фармон дод.

● Ӯ ба халқ чӣ гуфт? (Ояти 9)

● Хат кашида, аввал ва охири ҷумлаҳоро дуруст пайваст намо.

Еҳушаъ гуфт: шохҳоро менавохтанд.

Одамон “Фарёд назанед ва овози худро нашунавонед”.

Коҳинон хомӯш мерафтанд.

Онҳо дар давоми ҳафта ҳар рӯз дар гирди шаҳр гардиш мекарданд ва он чиро, ки Худо
гуфт, ба ҷо меоварданд.

● Исроилиён дар гирди шаҳри Ериҳӯ ҲАМАГӢ чанд бор гардиш карданд?
Оятҳои 13, 14 ва 15-ро бо диққат хон ва дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.
(Инчунин оятҳои 3 ва 4-ро хонда ҷавоби худро санҷ).

7                12                13                20
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● Дар рӯ ба рӯи ҳар расм бо як ҷумла баён кун, ки он вақт дар назди
Ериҳӯ чӣ рӯй медод.

(Ояти 12)

(Ояти 19)

(Ояти 19)

(Ояти 19)

● Ояти тиллоиро навис.

Чӣ тавре ки боварии Роҳоб ба Худо ӯро наҷот дод, ҳамин тавр боварии
Еҳушаъ ба Худо ба халқи Исроил ғалаба бахшид. 
Мо ҳам метавонем ҳаёти худро ба Худованд Исо боварӣ намоем ва дар ҳар
гуна вазъият ба Ӯ умед бандем. Он гоҳ мо метавонем дилпур бошем, ки Худо
ба мо бар чунин “душманон”, мисли худпарастӣ, бахилӣ, хашмгинӣ ва дигар
гуноҳҳо ғалаба мебахшад.

/4
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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:



ДАРСИ 1-УМ: Еҳушаъ ибни Нун
Роҳбари нав Ояти тиллоӣ:

Еҳушаъ ибни Нун
1: 9 

Еҳушаъ ибни Нун
1: 1-9 ва 

1:16-18-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Забур, таронаи 1-ум  • Масалҳо 3:5 ва 6  • Яъқуб 1:22-25.

Дар таърихи халқи Исроил давраи нав сар шуд. Исроилиён баъд аз баромаданашон
аз Миср дар тӯли чил сол дар биёбон буданд. Акнун Худо онҳоро назди замини
ваъдашуда, Канъон, овард. Дар ҳамин вақт Худо ба онҳо роҳбари нав дод.

● Ҷавоби саволҳоро дар катакҳои рӯ ба рӯи онҳо навис.

1. Номи роҳбари пештара чӣ буд? 

2. Номи роҳбари нав чӣ буд?

Супорише ки ба роҳбари нав дода шуда буд, осон набуд! Монеаи аввале ки дар
роҳи исроилиён ба замини Канъон вохӯрд, дарёи сероб буд. Дар он ҷое ки онҳо
буданд, ин дарё кӯпрук надошт.

● Номи ин дарёро навис.

Еҳушаъ мефаҳмид, ки исроилиён ҷанг карданро наомӯхтаанд, лекин ба онҳо лозим
меояд, ки дар Канъон бар зидди ҷанговарони ботаҷриба ҷанг карда, шаҳрҳоеро
забт кунанд, ки деворҳои азим доштанд. Бе мадади Худо ин корро кардан
ғайриимкон буд! 

Дар ҳамин вақт Худо ба Еҳушаъ ибни (писари) Нун ваъдаҳои бисёр хуб дод.

● Баъзе аз ин ваъдаҳо дар ояти 5 навишта шудаанд. Ин оятро бо диққат
хонда, ваъдаҳои Худоро навис.

Ваъдаҳои Худо ин танҳо суханони рӯҳбаландкунанда нестанд. Ин мадади воқеии
Худо буд, ки Ӯ ба Еҳушаъ дар вақти даркорӣ медиҳад. Чӣ хел хуб аст, ки Худо ба
ваъдаҳои Худ вафодор мебошад! Шояд, ту ҳам мисли Еҳушаъ ба роҳнамоӣ
эҳтиёҷманд ҳастӣ ё душвориҳои хеле калон дорӣ? Худо мехоҳад, ки ту ба Ӯ умед
бандӣ ва ба Ӯ итоат намоӣ. Ӯ барои ту роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро дорад!
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Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B8



Дар Масалҳо 3: 5-6 фаҳмонда мешавад, ки чӣ тавр ҳоло масеҳиён метавонанд дар ҳаёти худ
роҳнамоии Худоро дошта бошанд, то ки монеаҳоро бартараф намоянд ва муваффақият ба
даст оваранд. Барои он ки Худо ба одам роҳро нишон диҳад ва роҳнамоӣ кунад, СЕ шартро
иҷро кардан лозим аст.

● Мо бояд чӣ кор кунем?

Худо ба Еҳушаъ фаҳмонд, ки барои ба даст овардани муваффақият чӣ кор кардан зарур аст.
Шояд, хуб аст, ки лашкар калон мебошад ва аслиҳаи хуб дорад, аммо ин натиҷаи ҷангро
муайян намекунад!

● Дар ҷумлаҳо дар гирди калима ва ибораҳои дурусти қайдшуда хат каш.

Худо ба воситаи ЯЪҚУБ / НӮҲ / МУСО ба халқи Исроил шариатро дод. Еҳушаъ бояд

Шариати Худоро ФАРОМӮШ МЕКАРД / ИҶРО МЕКАРД/ АҲАМИЯТ НАМЕДОД.

Ӯ бояд дар бораи Шариати Худо ҲАМА ВАҚТ МУЛОҲИЗА МЕКАРД / БАЪЗЕ ВАҚТ

МУЛОҲИЗА МЕКАРД / ҲЕҶ ГОҲ МУЛОҲИЗА НАМЕКАРД. Агар ӯ чунин кунад,

роҳбари БЕҚУВВАТ / БОМУВАФФАҚИЯТ / ТАРСОНЧАК мешавад.

Фармоише ки Худо ба Еҳушаъ дод, дар ояти тиллоӣ ҷамъбаст шудааст.

● Ояти тиллоиро навис.

Ин фармоиши Худо, ки бо ваъда аст, ба мо ҳам тааллуқ дорад! Барои масеҳии боқувват ва
хушбахт будан, мо бояд ба ваъдаҳои Худо бовар кунем ва ба Ӯ итоат намоем. Худованд
мехоҳад, ки ту ҳам натарсӣ, балки ҷасурона хости Ӯро ба ҷо оварӣ. Худои Тавоно ваъда
додааст, ки ҳама вақт ҳамроҳи онҳое мешавад, ки ба Ӯ итоат мекунанд. Бинобар ин ба Худо
ДАР ҲАМА ЧИЗ итоаткор будан хеле муҳим аст.

● Ба саволҳо ҷавоб гардон. Баъд ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат
каш. Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда шудаанд.

Еҳушаъ кӣ буд? ....................... 

Худо ба воситаи кӣ шариати Худро ба исроилиён дод? ...............

Номи падари роҳбари нав, Еҳушаъ, чӣ буд? ...............  

Баъд аз рӯз чӣ фаро мерасад?  ............... 

Номи дарёе ки онҳо бояд аз он мегузаштанд, чӣ буд? ..................

Одамон гуфтанд: “Ба ҳар ҷо, ки моро бифиристӣ, ................... хоҳем шуд”.

1.

2.

3.

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B8

ДАРСИ 2-ЮМ: Еҳушаъ ибни Нун
Ҷосусон Ояти тиллоӣ:

Ибриён 11: 31
Еҳушаъ ибни Нун

2: 1-24-ро хон

Хониши иловагӣ: • Румиён 5: 5-8  • Эфсӯсиён 2: 6-8  • Яъқуб 2: 25-26

Ҷосусӣ кардан кори хеле хатарнок аст! Исроилиён аз дарё гузаштанд ва Еҳушаъ ба шаҳри
аввалине ки онҳо бояд забт мекарданд, ҷосусонро (одамонеро ки пинҳонӣ маълумот ҷамъ
мекунанд) мефиристад.

● Ҷавоби саволҳоро навис.

Еҳушаъ чанд нафар ҷосусонро фиристод?

Онҳо ба кадом шаҳр рафтанд?

Номи зане ки онҳо ба хонааш даромаданд, чӣ буд?

Ин зан онҳоро дар болои чӣ пинҳон кард?

Сокинони шаҳри Ериҳӯ Худоро бо гуноҳҳояшон меранҷонданд. Онҳо дар бораи корҳои
Худои Тавоно шунида, ба тарс афтода буданд. Подшоҳи Ериҳӯ фармон дод, ки ҷосусонро
ёфта, дастгир кунанд, аммо Худо онҳоро муҳофизат мекард. Баъдтар, аз сӯҳбати Роҳоб бо
ҷосусон маълум мегардад, ки ӯро ҳам тарс фаро гирифта буд. 

● Оятҳои 8-11-ро бо диққат хонда, сабаби тарси Роҳобро навис.

Ин зан ҳам яке аз сокинони гуноҳкори Ериҳӯ буд. Аммо ӯ фаҳмид, ки Худои халқи Исроил -
Худои ҳақиқӣ аст, ва ин шаҳри дар гуноҳҳо ғарқшударо ҷазо медиҳад. Роҳоб медонист, ки
бутҳои Ериҳӯ ӯро ва шаҳрро аз ҷазо наҷот дода наметавонанд. Бинобар ин ӯ барои ояндаи
худаш ва оилааш дар хавотир буд. 

Мо ҳам бояд фаҳмем, ки гуноҳкорем ва ба наҷот ёфтан аз ҷазои одилонаи Худо барои гуноҳ
эҳтиёҷ дорем.

● Румиён 6: 23-ро навис ва дар бораи қисми аввали ин оят андеша намо.
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ҲАМАГӢ: 

Ҷосусон розӣ шуданд, ки ба Роҳоб ёрӣ медиҳанд. Онҳо дарҳол барои наҷот додани ӯ
нақшаеро фикр карда ёфтанд. Ба воситаи ин нақша Роҳоб ҳангоми ҳуҷуми исроилиён
зинда мемонад. 

● Ин нақшаи наҷотро дар оятҳои 18-20 хон ва кроссвордро пур кун.

Аз боло ба поён
1. Номи шаҳр чӣ буд?
2. Номи зан чӣ буд?
3. Киҳо розӣ шуданд, ки ба ин зан ёрӣ диҳанд?
4. Номи роҳбари исроилиён чӣ буд?

Аз чап ба рост
5. Хонаи зан дар мобайни ............. шаҳр буд.
6. Онҳо аз хонаи ӯ ба воситаи .............. фуромаданд.

Мо ҳам мисли Роҳоб бо қуввати худ аз ҷазо барои гуноҳҳоямон наҷот ёфта наметавонем.
Аммо Худо нақшаи наҷот додани моро пешбинӣ кардааст! Худованд Исо барои гуноҳҳои
мо дар салиб мурд. Ин нақшаи бузурги наҷот дар Румиён 5:6 баён шудааст.

● Калимаҳои партофташударо навис.

Зеро ки ..............., ҳангоме ки .......  ҳанӯз суст будем, дар

вақти муқарраршуда барои осиён (худонотарсон) ............... .

Роҳоб хирадмандона рафтор кард, чунки нақшаи наҷоти
ҷосусон пешниҳодкардаро дарҳол қабул кард (ояти 21-ро
хон). Ӯ ба тирезаи хонааш арғамчини қирмизиро (сурхро)
баст ва хешовандонашро дар хонааш ҷамъ намуд. 

Роҳоб ба Худо бовар мекард, бинобар ин ба ҷосусон ёрӣ дод ва гапи онҳоро
гирифт. Роҳобро на рафтору кирдори ӯ, балки боварияш ба Худо наҷот дод. 

● Дар Эфсӯсиён 2:8 гуфта мешавад, ки чӣ тавр мо метавонем наҷот ёбем.
Ин оятро навис.

Аз ин дарс мо мефаҳмем, ки ҳама сокинони Ериҳӯ нобуд шуданд, лекин Роҳоб ва оилаи ӯ
зинда монданд. Ин на аз он сабаб рӯй дод, ки Роҳоб аз дигар сокинони шаҳрашон дида
беҳтар буд. Маҳз боварии ӯ ба Худо сабаби наҷот ёфтани ӯ шуд. Номи Роҳоб дар
насабномаи Исои Масеҳ сабт гардидааст (Матто 1: 5 ва 6).

● Ояти тиллоиро навис. Ин оят тамоми ин воқеаро ҷамъбаст менамояд. 

Роҳоб барои наҷоти хешовандонаш низ илтимос кард (2:12-13), ва онҳо наҷот ёфтанд! 
Дуоҳои ту барои наҷот ёфтани наздиконат дар пеши Худо беҳуда нестанд. Худо ҳама
одамонро наҷот додан мехоҳад!
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B8

ДАРСИ 3-ЮМ: Еҳушаъ ибни Нун
Гузаштан аз дарёи Урдун Ояти тиллоӣ:

Еҳушаъ ибни Нун
4: 24

Еҳушаъ ибни Нун 
3: 1-17; 4: 1-24-ро

хон

Хониши иловагӣ: •  Забур, таронаи 113  • Филиппиён 4: 13  • Ибриён 9: 4.

Акнун танҳо дарёи Урдун исроилиёнро аз замини ваъдашуда ҷудо мекард. Дар ин дарс ту
мефаҳмӣ, ки чӣ тавр онҳо аз ин дарёи сероб гузаштанд.

● Дар ҷумлаҳо дар зери калима ва ибораҳои ДУРУСТИ қайдшуда хат каш.

Ҳангоми аз дарё гузаштани исроилиён ҳамроҳи онҳо асои Мусо / Мори мисин / Сандуқи
аҳди Худованд буд.

Онро ғуломон / шоҳзодаҳо / коҳинон бардошта мебурданд.

Одамони боқимонда пешопеши сандуқ / аз паси сандуқ / дар гирди сандуқ мерафтанд.

Онҳое ки сандуқи аҳди Худовандро бардошта мебурданд, ба дарё даромада, дар байни он
истоданд / шино карданд / шиштанд.

Бо қудрати Худо оби дарёи Урдун ях кард / бозистод / гирду атрофро зер кард.

Вақте ки ин ҳодиса рӯй дод, ҳама исроилиён / якчанд ҷавонмардон / танҳо коҳинон
сиҳату саломат ба соҳили дигари дарё гузаштанд.

То чӣ андоза қуввати бузурги Худо зоҳир шуд! Танҳо Ӯ метавонист чунин мӯъҷизаро ба
амал оварад! Мо бояд дар хотир дорем, ки Худо дигаргун нашудааст, балки ҳоло ҳам
чунин аст. Ӯ мехоҳад қуввати Худро дар ҳаёти мо зоҳир карда, ДАР МО ва БА ВОСИТАИ
МО кор кунад. Оё ту тайёр ҳастӣ ба Ӯ итоат намоӣ ва дар ин сафари ҳаёти худ пурра ва
дар ҳар қадам ба Ӯ бовар намуда, умед бандӣ?

● Филиппиён 4: 13-ро хон. Дар ин оят Павлус дар бораи қуввати Исои Масеҳ гап
мезанад, ки дар ҳаёти ӯ зоҳир мешуд. Ин оятро дар поён навис.

Сандуқе ки дар ин воқеа зикр мешавад, рамзи ҳузур доштани Худо дар байни халқи Худ,
исроилиён, мебошад. Дар дохили ин сандуқ чизҳои махсус нигоҳ дошта мешуданд.

● Ибриён 9: 4-ро бо диққат хон ва аз се чизе ки дар сандуқи аҳд буданд,
дутоашро навис.

1.
2.
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ҲАМАГӢ: 

Одамон бисёр вақт дар ҷойҳое ки воқеаҳои муҳим рӯй додаанд, ҳайкал ё ёдгорӣ
мегузоранд. Ин дафъа Худованд ба исроилиён фармуд, ки ДУ ёдгории ба ҳам монанд
барпо кунанд.

● Ин чӣ гуна ёдгориҳо буданд?

● Ба саволҳо оид ба ин ёдгориҳо ҷавоб гардон.

1. Дар ҳар ёдгорӣ чандто санг буданд? (4: 9 ва 20-ро хон) ..............................

2. Худо гуфт, ки барои иҷро кардани ин супориш чанд 
нафар одамро интихоб намоянд? ..............................

3. Ҳар марди интихобшуда чиро намояндагӣ мекард? . ............................*
* ин калима қабилаҳоеро ифода мекунад, ки халқи Исроил аз онҳо иборат аст. Ҳамагӣ 12 қабила ҳаст.

4. Ёдгории якумро дар куҷо барпо карданд? (4: 9-ро хон) ..............................

5. Ёдгории дуюмро дар куҷо барпо карданд? (4: 20-ро хон) ..............................

● Мақсади барпо кардани ин ёдгориҳо чӣ буд? (4: 6 ва 7-ро хон)

Солҳо мегузаранд ва исроилиён назди ин ёдгориҳо
истода, мепурсанд, ки онҳо чӣ маъно доранд. Ҳамин тавр
халқ бузургии Худоро, ки барои онҳо ин қадар корҳои
бузург кард, дар хотир нигоҳ медорад.  

Мо ҳам набояд фаромӯш кунем, ки чӣ тавр Худо Писари
ягонаи Худро ба ҷои мо ба мурдан дода, ба мо наҷот
бахшид.

● Румиён 5:8-ро навис ва дар бораи он чи, ки 
Исои Масеҳ барои одамон кард, андеша намо. 

Вақте ки ҳама исроилиён ба тарафи дигари дарё сиҳату саломат гузаштанд, оби дарё чун
пештара ҷорӣ шуд (4: 18). Ин рӯзи фаромӯшнашаванда буд! Халқи Исроил ба Худо бовар
кард, бинобар ин Ӯро назар ба пештара наздиктар шинохт. Агар мо ҳам ба Худо боварӣ
кунем ва дар ҳар вазъияти ҳаётамон ба Ӯ итоат намоем, Ӯро бештар мешиносем.

● Ояти тиллоиро навис.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B8

ДАРСИ 4-УМ: Еҳушаъ ибни Нун
Ғалаба ва шикаст хӯрдани исроилиён Ояти тиллоӣ:

Ибриён 11: 30

Еҳушаъ ибни Нун 
6: 1-26 ва 

7:1-26-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Яъқуб 1: 12-16  • 1 Юҳанно 5: 3-5.

Исроилиён баъд аз гузаштанашон аз дарёи Урдун аввал ба ду шаҳри Канъон ҳуҷум
карданд. Ин дарс дар бораи ҳамин воқеаҳо мебошад. Ҳангоми забт кардани шаҳри якум
онҳо ғалабаи бузург ба даст оварданд, аммо ҳангоми ҳуҷумашон ба шаҳри дуюм, шикасти
ногаҳонӣ хӯрданд.

● Номи ин шаҳрҳо чӣ буд?

● Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро дуруст пур кун, ва ҷавобҳоро дар муаммо ёфта, дар
гирдашон хат каш. Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда
шудаанд.

1. Номи шаҳре ки исроилиён бар он ғалаба карданд,
....................  буд.

2. Исроилиён шабро дар .................... гузаронданд.

3. Коҳинон равона шуда, .................... менавохтанд.

4. Номи роҳбари лашкари Исроил .....................  буд.

5. Исроилиён дар рӯзи ҳафтум шаҳрро .............. бор
давр заданд.

6. Исроилиён дар рӯзи якум шаҳрро ...... бор давр заданд.

Забт кардани шаҳри Ериҳӯ ғалабаи бузург буд. Исроииён на аз он сабаб ғалаба карданд, ки
ҷанговарони далер ва яроқу аслиҳаи беҳтар доштанд. Балки Худо ба шарофати БОВАРӢ ва
ИТОАТКОРИИ онҳо ба Ӯ ба онҳо ғалаба бахшид. Дар ин бора дар ояти тиллоӣ навишта
шудааст. 

● Ояти тиллоиро навис.

Дар китоби Еҳушаъ ибни Нун 6: 22-24 мо дар бораи он мехонем, ки бо Роҳоб
дар натиҷа чӣ рӯй дод. (ба дарси 2 назар кун).

● Дар поён навис, ки вақте ки деворҳои Ериҳӯ фурӯ ғалтиданд,
Роҳоб барои боварияш ба Худо чӣ гуна мукофотонида шуд.

1. 2.
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сатҳи
 4

ҲАМАГӢ: 

Боби 6-ум барои мо дарси муҳими ибрат дорад: ғалаба бар бадӣ ва муваффақият
дар ҳаёт танҳо ҳамон вақт имконпазир мешавад, ки мо ба Худо БОВАРӢ кунем ва
ба Ӯ ИТОАТ намоем. Дар боби 7-ум дар бораи шикаст хӯрдани исроилиён дар
шаҳри Ой ва сабаби ин шикастхӯрӣ нақл карда мешавад.

● Ин бобро бо диққат хон ва дар зери калимаҳои дурусти қайдшуда хат каш.

Номи ҷанговаре ки ба фармон итоат накард, ОХОН  /  МУСО  /  ЕҲУШАЪ буд.

Ҳангоми ҳуҷуми якум ба шаҳри Ой, тақрибан 3000 / 36 / 360 исроилӣ ҳалок

гардиданд. Еҳушаъ ин хабарро шунида, АЗ ДАРЁИ УРДУН ГУЗАШТ / ХЕЛЕ БА
ҒАЗАБ ОМАД / БА ХУДО ДУО МЕКАРД. Худованд ба ӯ гуфт, ки онҳо аз сабаби

ҶАНГ КАРДА НАТАВОНИСТАНАШОН / НОРАСОИИ ЯРОҚ / ГУНОҲАШОН
БАР ЗИДДИ ХУДО шикаст хӯрданд.  

Ҳодисаҳое ки баъд аз ин рӯй доданд, хеле андӯҳовар буданд. 
Охон иқрор шуд, ки якчанд чизро дуздид. 

● СЕ чизи дуздидаи ӯро номбар кун.

● Охон чӣ тавр ҳалок шуд?

Бадӣ ва беитоатӣ ҳама вақт сабабгори бадбахтӣ мешаванд. Онҳо моро нотавон
мекунанд ва дар ҳаётамон ба шикаст меоваранд. Яъқуб 1: 15-ро хон. Дар ин оят
гуфта мешавад, ки як қадами нодуруст сабабгори қадами дигари нодуруст мешавад,
ки оқибатҳои боз ҳам бадтар дорад.

● Яъқуб 1: 15-ро навис.

Дар ҷои марги Охон боз як ёдгорӣ барпо шуд (ояти 26). Аммо ин ёдгорӣ, бар
хилофи ёдгорие ки мо дар дарси 3 хондем, маънои тамоман дигар дошт! Ин қабри
аз санг барпошуда ба ҳама онҳое ки онро медиданд, хотиррасон мекард, ки
беитоатӣ ба Сухани Худо, чуноне ки Охон кард, ба марг меоварад.
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:Барои қайдҳои муаллим/а:

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



Илёс 



Илёс дар замоне зиндагӣ мекард, ки дар
Исроил як подшоҳи бисёр гуноҳкор
ҳукмрон буд. Номи ин подшоҳ Аҳъоб
буд. Зани ӯ Изобал ҳам бисёр корҳои бад
мекард. Онҳо бисёр бадӣ мекарданд ва
Худоро сахт ба ғазаб меоварданд.

Номи подшоҳро навис.

А __ ъ __ б.

Номи зани ӯро навис.

И __ о __ а __ .

Илёс пайғамбари Худо буд. Боре Худо қарор кард, ки подшоҳ ва зани ӯро барои
гуноҳҳояшон ҷазо медиҳад. Ӯ Илёсро назди подшоҳ Аҳъоб фиристод. Худо ба
воситаи Илёс ба подшоҳ гуфт, ки дар кишвар муддати дароз борон намешавад!
Баъд аз ин Худо ба Илёс фармуд, ки назди дарёчае пинҳон шавад, ки номаш

ККарит буд.

Калимаҳо ва расми зоғро ранг кун.

Худо барои Илёс ғамхорӣ мекард. Ҳар пагоҳӣ ва бегоҳӣ
зоғҳо ба ӯ нон ва гӯшт меоварданд. Обро бошад, ӯ аз дарёча
менӯшид. 

Баъд аз якчанд вақт оби дарёча хушк шуд. Акнун Илёс чӣ кор кунад? Худо барои ӯ
нақшаи махсус дошт! Илёс бояд танҳо ба Худо гӯш кунад. Ба Худо гӯш кардан -
бароямон хислати аз ҳама беҳтарин аст. 

Худо мехоҳад, ки кӯдакон падару модари худро гӯш кунанд. /10

Расмро ранг кун

�ИКОЯИ 1�УМ: Илёс ба Худо итоат мекунад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо подшо�ро барои гуно��ояш �азо дод. 3 Подшоҳон 

17:1-7-ро хон

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B9



Вақте ки оби дарёча хушк шуд, Худо Илёсро назди як бевазан фиристод, то ки вай Илёсро
бо хӯрок таъмин кунад.

Ин бевазан як писар дошт. Дар ҳама ҷо гуруснагӣ буд, ва онҳо фақат барои як хӯрок камтар
орд ва равған доштанд. Гуруснагӣ аз сабаби он буд, ки борон намеборид.  

Илёс аз бевазан каме нон ва об пурсид.

Дар ҷумлаҳо дар зери калимаҳои дурусти қайдшуда хат каш.

1. Илёс аз бевазан каме     равған  /  об  /  сок пурсид.

2. Ӯ инчунин аз вай каме    гӯшт   /  мева  /  нон пурсид.

Бевазан ба Илёс гуфт, ки орди доштааш танҳо ба як нон мерасад, ки ӯ мехоҳад барои
худаш ва писараш пазад.

Илёс ба ӯ гуфт: “Нонро пухта, ба ман деҳ ва баъд барои худат ва писарат нон паз. Зеро
Худо ваъда медиҳад, ки то вақте ки Ӯ борон наборонад, орд ва равғани ту тамом
намешавад”.

Бевазан ба ваъдаи Худо бовар кард. Дар Китоби Муқаддас гуфта мешавад, ки ин бевазан аз
рӯи гуфтаи Илёс амал кард. 

Худо ба ваъдаи Худ вафо карда, мӯъҷиза ба амал овард! Орд ва равғани бевазан тамом
намешуданд. Ӯ дар тамоми вақти ин хушксолӣ ҳам барои пайғамбар, ҳам барои худаш, ва
ҳам барои писараш хӯрок тайёр мекард.

Ҳам бевазан, ва ҳам Илёс бовар карда, диданд, ки Худо бузург аст! 

Ту метавонӣ ба Худо боварӣ дошта бошӣ ва ҳама вақт ба гапи Ӯ гӯш кунӣ!

Расмро ранг кун.

Омӯзиши Китоби Муқаддас B9
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�ИКОЯИ 2�ЮМ: Илёс ба Худо бовар мекунад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо барои Илёс �амхор� мекард.

3 Подшоҳон 
17: 8-16-ро хон

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Дар мамлакати Исроил зиёда аз се сол борон
наборид. Ҳама растаниҳо хушк шуданд, ва
ҳатто ҳайвонҳо мемурданд.

Он гоҳ Худо Илёсро назди подшоҳ Аҳъоб
фиристод.

Илёс ба подшоҳ гуфт: “Биё бо ман ба кӯҳи
Кармил равем. Ва ту ҳамроҳат ҳама
пайғамбарони бути Баалро гир. Дар он ҷо мо
санҷида мебинем, ки кӣ Худои ҳақиқӣ аст”.

Онҳо дар кӯҳ ду қурбонгоҳ бино карданд ва
бар онҳо қурбониҳоро гузоштанд. Яке аз
қурбонгоҳҳо барои бути Баал буд. Қурбонгоҳи
дуюм барои Худованд буд. Ҳамон касе ки аз
осмон ба қурбонгоҳ оташ фиристад, Худои
ҳақиқӣ аст.

Дар гирди калимаҳои ДУРУСТИ дохили қавс хат каш.

1. Онҳо  (ибодатхонаҳо / хаймаҳо / қурбонгоҳҳо) бино карданд.

2. Одамон интизор буданд, ки Баал, ё ин ки Худованд (оташ / борон) мефиристад.

Пайғамбарони Баал чандин соатҳо дуо мекарданд ва фарёд мезаданд. Аммо ҳеҷ чиз рӯй
намедод!

Баъд Илёс ба Худованд қурбонгоҳ бино кард ва ба Ӯ дуо намуд. Худованд дарҳол оташ
фиристода, қурбониро ҳамроҳи қурбонгоҳ сӯзонд!

Вақте ки одамон ин ҳодисаи рӯйдодаро диданд, ба тарс афтода, саҷда карданд ва гуфтанд:

““Худованд Худо аст!”
Калимаҳоро ранг кун.

Он рӯз халқ эътироф кард, ки танҳо Як Худои ҳақиқӣ ҳаст! 
Худованд Худо қуввати бузурги Худро нишон дод. Ва дар охири рӯз
Ӯ борони сахт боронид!

Омӯзиши Китоби Муқаддас B9
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�ИКОЯИ 3�ЮМ: Илёс ба Худо хизмат мекунад
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо ба Илёс �алаба бахшид.

3 Подшоҳон 
18: 1-2, 17-46-ро

хон

Дар расми қурбонгоҳ сурати оташро каш.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 1



Изобал, зани подшоҳ Аҳъоб, сахт ба ғазаб омад ва гуфт, ки фардо Илёсро
мекушад!

Илёс гурехта пинҳон шуд. Ӯ хеле монда шуда буд ва зиқ буд. Илёс дар таги буттаи
калон нишаста, аз Худо илтимос мекард, ки ҷонашро гирад!

Кӣ Илёсро куштан мехост? И __ о __ а __.

Худо мефаҳмид, ки барои Илёс хеле
мушкил аст. Ӯ бояд хоб рафта, дам
мегирифт ва хӯрок мехӯрд. Худо ду
маротиба назди Илёс Фариштаро равон
кард, ки ба ӯ хӯрок ва об овард. Илёс
дам гирифт ва боз қувват пайдо кард.
Худо барои вай ғамхорӣ намуд. 

Баъд аз ин Илёс назди кӯҳи Худо рафт.
Дар он ҷо Худо бо ӯ гап зад ва қуввату
меҳрубонии Худро нишон дод. Инчунин
Худо ба ӯ супоришҳои нав дод.

Илёс бояд як марди ҷавонеро, ки номаш
Элишоъ буд, меёфт. Ин яке аз он
супоришҳое буд, ки Худо ба ӯ дод.
Элишоъ баъд аз Илёс пайғамбари Худо
мешавад.

Ҳарфҳои партофташудаи

калимаҳоро навис:

Э л и _ _ _ баъд  аз  И л __ _ пайғамбари Худо мешавад.

Илёс бо тамоми қувваташ ба Худо хизмат мекард, ва Худо ба ӯ ёрӣ
медод. Худо ба одамоне ки кӯшиш мекунанд фармудаҳои Ӯро иҷро
кунанд, ёрӣ медиҳад. 

/10

Расми буттаи калонеро, ки Илёс дар
зери он нишаст, каш.

�ИКОЯИ 4�УМ:  Душвори!ое ки Илёс аз сар мегузаронд
Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худованд ба пай�амбари

вафодори Худ ёр� медод.
3 Подшоҳон 

19: 1-16-ро хон

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

с
а
т

ҳ
и

 1

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ҲИКОЯИ 1-УМ:

ҲИКОЯИ 2-ЮМ:

ҲИКОЯИ 3-ЮМ:

ҲИКОЯИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ҲИКОЯИ 1-УМ: Илёс ба Худо итоаткор буд Ояти тиллоӣ:
1Вақоеънома 16:9

(қисми аввали
оят)

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

3 Подшоҳон
17: 1-7-ро хон

Дар замони Илёс дар Исроил подшоҳи
бисёр бад ҳукмронӣ мекард, ки номаш
Аҳъоб буд. Ӯ аз ҳама подшоҳоне ки дар
Исроил ҳукмронӣ мекарданд,
гуноҳкортарин буд. Зани ӯ Изобал
мисли ӯ одами бад буд! Худо аз бадиҳое
ки онҳо мекарданд, хеле норозӣ буд.

● Номи подшоҳро навис.     A __ __ __ __ .

Номи зани ӯро навис.     И __ __ __ __ __ .

Илёс пайғамбари Худо буд. Худо ба
пайғамбарон гап мезад, онҳо бошанд,
суханони гуфтаи Худоро ба одамон
мерасонданд. Худованд қарор кард, ки
Аҳъобро ҷазо медиҳад ва ба Илёс
гуфт, ки дар оянда чӣ рӯй медиҳад. 

Ва акнун Илёс бояд назди Аҳъоб
равад. Барои ба подшоҳ гуфтани он,
ки Худо ӯро ва мамлакати ӯро барои
гуноҳҳояшон ҷазо медиҳад, бисёр
далер будан лозим буд.

Аммо Илёс ба Худо итоат мекард ва ҳама суханони Ӯро ба Аҳъоб расонд. Ӯ гуфт,
ки муддати дароз дар тамоми кишвар борон ва шабнам намеборад.

/4
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са
тҳ

и
 2

Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B9



ҲАМАГӢ: 

● Калимаҳои ҷумлаҳоро пурра кун.

1. Илёс  п__ __ғ__ __б__ __и Худо буд.

2. Ӯ ба подшоҳ Аҳъоб гуфт, ки дар кишвар  __ __ __ __н  ва  ш__ __ __ __м  намешавад.

3. Худо қарор кард, ки Аҳъоб ва халқи ӯро барои гуноҳҳояшон  ҷ __ __ __   медиҳад.

Албатта, подшоҳ аз чунин хабар шод нашуд. Бинобар ин Худо ба пайғамбари Худ фармуд,
ки дар назди як наҳр (дарёчаи хурд) пинҳон шавад. Он дарёча дар рӯ ба рӯи дарёи Урдун
буд. Илёс мувофиқи суханони Худо ба он ҷо рафта, зиндагӣ мекард.  

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис, ва номи он дарёчаро мефаҳмӣ.

Худо барои Илёс хуб ғамхорӣ мекард. Ҳар пагоҳӣ ва ҳар бегоҳӣ зоғҳои калон назди Илёс
парида омада, ба ӯ нон ва гӯшт меоварданд! Вақте ки Илёс ташна мемонд, аз дарёча оби
соф менӯшид. Гапи Худоро гирифтан ва ба Ӯ боварӣ доштан бисёр хуб аст!

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳои дуруст аломати (V) ва ҷумлаҳои нодуруст
аломати (Х) гузор.

1. Вақте ки Илёс аз подшоҳ пинҳон шуд, Худо барои ӯ ғамхорӣ мекард.

2. Ҳар рӯз ду маротиба фароштурукҳо ба Илёс хӯрок меоварданд.

3. Зоғҳо ба Илёс нон ва гӯшт меоварданд.

4. Илёс аз дарёча об менӯшид.

Вақт мегузашт, аммо борон ва шабнам намеборид! 
Ба фикри ту, дар чунин ҳолат бо дарёча чӣ рӯй дод?
Албатта, он хушк шуд! Дар тамоми мамлакат рӯз то
рӯз хӯрок камтар мешуд, аммо Илёс ба Худо бовар
мекард ва ба Ӯ умед мебаст. Худо бошад, барои
пайғамбари Худ нақшаи махсус дошт.

И
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/4

/4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B9

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Илёс ба Худо бовар мекунад
Ояти тиллоӣ:

Наҳум 1: 7

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

3 Подшоҳон 

17: 8-24-ро хон

Вақте ки дарёча хушк шуд, Худо Илёсро ба шаҳри Сорефот фиристод. 
Дар он ҷо Ӯ ба як бевазан фармуд, ки ба Илёс хӯрок диҳад.

Илёс ба ин шаҳр омад, ва ин бевазанро дида, аз ӯ об ва як пора нон пурсид. 

“Аммо ман нон надорам, - гуфт бевазан. - Танҳо як мушт ордам мондааст, ки барои як нон
мерасад. Ман ва писарам ин нони охиринро мехӯрем ва баъд аз гуруснагӣ мемурем”. Чӣ
гуна вазъияти ғамангез! Дар тамоми кишвар ҳосил набуд, чунки борон намеборид. Одамон
аз гуруснагӣ мемурданд.

● Ҳарфҳои калимаҳои қайдшударо ҷо ба ҷо гузор:

1. Занеро, ки шавҳараш мурдааст, бвеазна __ __ __ __ __ __ __  меноманд.

2. Илёс аз бевазан бо __ __   ва нно __ __ __ пурсид.

3. Ӯ танҳо як  мтуш __ __ __ __  орд дошт.

“Натарс, - гуфт ба ӯ Илёс. - Чӣ хеле ки гуфтӣ, ҳамон тавр кун, лекин аввал барои ман нон
паз”. Баъд Илёс илова карда гуфт: “Худо ваъда медиҳад, ки то вақте ки Ӯ борон наборонад,
орд ва равғани ту тамом намешаванд”.

Ин бевазани бечора чӣ тавр рафтор мекарда бошад? Оё ӯ гапи пайғамбари Худоро
мегирад? Оё ӯ бовар мекунад, ки Худо онҳоро то тамом шудани гуруснагӣ бо хӯрок
таъмин менамояд?

Расмро ранг кун

/8
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Бевазан бохирадона рафтор кард. Ӯ ба Худо бовар кард. Китоби Муқаддас мегӯяд, ки

ввай рафта, мувофиқи
суханони Илёс амал кард. 

● Калимаҳоро ранг кун.

Ҳоло Худо мехоҳад, ки ҳар одам ба суханони Ӯ бовар кунад! Ҳар кӣ ба Худованд Исо имон
оварад (бовар кунад), соҳиби ҳаёти абадӣ мешавад. (Юҳанно 3:16-ро хон)

Худо ба ваъдаи Худ вафо кард. Акнун бевазан барои пухтани нон орд ва равғани басанда
дошт, ва муддати дароз барои Илёс ғамхорӣ мекард! Вақт мегузашт ва бевазан доимо аз
бузургӣ ва тавоноии Худо ба ҳайрат меомад!

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

1. Орд ва равғани бевазан доимо камӣ мекард,
чунки дар хонаи ӯ Илёс зиндагӣ мекард.

2. Бевазан фаҳмид, ки Худо бузург аст.

Рӯзе ӯ дар бораи бузургӣ ва тавоноии Худо боз ҳам бисёртар
фаҳмид. Писараки хурдсоли ӯ касал шуд ва мурд. Илёс вайро ба
ҳуҷраи худ бурда, ба ҷогаҳи худ гузошт. Баъд ӯ се бор болои кӯдак
хам шуда, ба Худо дуо кард.

“Худовандо, Худои ман, - мегуфт ӯ, - ҷони ин кӯдакро баргардон”.

Худованд дуои Илёсро шунид, ва кӯдак боз зинда шуд! Худо ҷони
кӯдакро баргардонд! То чӣ андоза Худо бузург аст!

● Калимаҳои поёнро истифода бурда, ба саволҳо ҷавоб деҳ.

Илёс       писарак       бевазан       Худо
1. Кӣ касал шуда, мурд?

2. Кӣ ба Худо дуо мекард?

3. Кӣ ҷони кӯдакро баргардонд?

4. Кӣ дар бораи бузургӣ ва тавоноии Худо
боз ҳам бисёртар фаҳмид?

ҲАМАГӢ: 

/4
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B9

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Илёс ба Худо хизмат мекунад
Ояти тиллоӣ:

Забур 95: 4

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

3 Подшоҳон
18: 1-2 

ва 17-46-ро хон

Борон зиёда аз се сол намеборид. Ҳатто шабнам намерехт.
Ягон хел ҳосил набуд, чунки ҳама растаниҳо хушк шуданд.
Ҳайвонҳо бошанд, мемурданд...

Аммо боре Худо ба Илёс фармуд, ки боз ба назди подшоҳ
Аҳъоб равад. Подшоҳ Илёсро дида, ӯро дар ҳамаи ин
нохушиҳо айбдор кард.

“Ман дар ин нохушиҳо айбдор нестам,  - ҷавоб дод Илёс. -
Аз барои ту, эй подшоҳ Аҳъоб, кишварат азоб мекашад. Ты
фармудаҳои Худоро поймол кардӣ ва ба Баал, ки бут аст ва
дар асл тамоман худо нест, саҷда мекардӣ!”

● Ба саволҳо ҷавоб гардон.

1. Борон чӣ қадар вақт намеборид?  Зиёда аз _______ сол.

2. Аз рӯи суханони Аҳъоб, кӣ дар ин нохушиҳо айбдор буд?  И __ __ __.

3. Кӣ фармудаҳои Худоро поймол кард?  A __ __ __ __ .

Акнун вақти нишон додани он расид, ки
Худованд ягона Худои ҳақиқӣ аст. Илёс
подшоҳро даъват кард, ки ӯ ва
пайғамбарони Баал бо вай ба кӯҳи Кармил
раванд. Дар он ҷо онҳо ба бути худ
қурбонгоҳ бино мекунанд, Илёс бошад, ба
Худованд қурбонгоҳ бино мекунад. Баъд
онҳо ба ҳар қурбонгоҳ ҳезум ва қурбонӣ
мегузоранд.

Баъд пайғамбарони Баал ба бути худ дуо
мекунанд, Илёс бошад, ба Худованд дуо
мекунад. Агар оташ аз осмон ба қурбонгоҳи
Баал фурӯ резад, пас Баал худои ҳақиқӣ аст;
лекин агар Худованд аз осмон ба
қурбонгоҳи Худ оташ фиристад, ин исбот
мекунад, ки Худованд - Худои ҳақиқӣ аст.
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ҲАМАГӢ: 

● Дар зери калимаҳои дурусти дохили қавс хат каш.

1. Онҳо (се / ду / чор) қурбонгоҳ (аз санг / аз хас / аз чӯб) бино карданд. 

2. Онҳо ба ҳар қурбонгоҳ (либос / қурбонӣ / замин) гузоштанд.

3. Онҳо интизор буданд, ки Баал ё Худованд (оташ / борон / жола) мефиристад.

Пайғамбарони Баал якчанд соат худои худро ҷеғ мезаданд, аммо ягон ҷавоб набуд! Онҳо то
бегоҳӣ дар гирди қурбонгоҳ ҷастухез мекарданд ва бо овози боз ҳам баландтар фарёд
мезаданд. Лекин ҳамаи ин бефоида буд ва ҳеҷ чиз рӯй намедод!

Сипас Илёс қурбонгоҳи Худовандро тайёр кард. Ӯ дар гирди қурбонгоҳ хандақ (ҷӯйча) сохт
ва фармуд, ки ба болои қурбонӣ дувоздаҳ сатил об резанд. Баъд Илёс ба Худо дуо кард, ва
мӯъҷиза ба амал омад! Аз осмон оташ фурӯ рехт ва қурбонӣ, ҳезум, ва сангҳои
қурбонгоҳро сӯзонда, ҳатто тамоми оби хандақро хушк кард! 

● Расми дувоздаҳ сатил ва обро, ки дар гирди қурбонгоҳи бунёдкардаи Илёс буд, каш. 

Вақте одамон диданд, ки чӣ тавр Худо аз осмон оташ фиристод, ба замин афтода, гуфтанд:

● Калимаҳоро ранг кун.

Худованд Худо аст!
Ҳамин тавр Худо нишон дод, ки Ӯ Худои Зинда ва
Тавоно аст. Он гоҳ бисёр одамон сӯи Худои Ягона
баргаштанд ва парастиш кардани худоҳои дурӯғинро
рад карданд.

Дар охири рӯз борони сахт борид. Солҳои хушксолӣ ва
гуруснагӣ ба охир расиданд!

Ҳоло ҳам бисёр одамон гапи Худоро гирифтан
намехоҳанд ва бо хости худ зиндагӣ мекунанд. Аммо
онҳое ки ба Худои Ҳақиқӣ бовар мекунанд, кӯшиш
мекунанд, ки фармудаҳои Ӯро иҷро кунанд. Худо
фармудаҳои Худро барои мо дар Сухани Худ - Китоби
Муқаддас навиштааст. 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B9

ҲИКОЯИ 4-УМ: Душвориҳое ки Илёс аз сар мегузаронд
Ояти тиллоӣ:

Забур 61: 9

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

3 Подшоҳон

19: 1-16-ро хон

Зани подшоҳ Аҳъоб, Изобал, аз воқеае ки дар кӯҳи
Кармил рӯй дод (Ҳикояи 3-юм) хабардор шуд ва сахт ба
ғазаб омад. Ӯро махсусан он чиз ба ғазаб овард, ки Илёс
ҳама пайғамбарони Баалро нобуд кард! Изобал аз
пайғамбари Худо будани Илёс наметарсид. Ӯ назди Илёс
одам фиристода гуфт, ки фардо ӯро мекушад.

● Ҳарфҳои партофташудаи ҷавоби саволҳоро навис.

1. Номи зани Аҳъоб чӣ буд?       И __ о __ а __ .

2. Кӣ нисбати Илёс сахт ба ғазаб омад?       __ з __ б __ л.

3. Кӣ қарор кард, ки Илёсро мекушад?       __ __ __ __ а л.

Акнун Илёс чӣ кор кунад? Ӯ маҷбур шуд, ки ба ҷои беодам гурезад. Ӯ хеле зиқ ва
монда шуда буд ва зери як дарахт нишаста, аз Худо илтимос мекард, ки ҷони ӯро
гирад! Илёси бечора! Аммо Худо пайғамбари вафодори Худро танҳо нагузошт. Ояти
тиллоӣ ба мо мегӯяд, ки...

“Ҳама вақт ба Худо
умед бандед”.

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун.

Худо медонист, ки ба пайғамбари Ӯ чӣ лозим аст - вай бояд хобида дам гирад ва хӯрок
хӯрад. Илёс муддати дароз хоб рафт. Баъд Фаришта ба ӯ даст расонда, ӯро бедор кард. Илёс
чашмонашро кушода, дар наздаш нони пухташуда ва як кӯза об дид! Ӯ норо хӯрд, обро
нӯшид ва боз хоб рафт. Баъд боз Фаришта ӯро бедор кард, ва Илёс бори дигар хӯроки
Худованд додаро хӯрд.

Илёс қувват пайдо кард ва сӯи кӯҳи Худо, Ҳӯриб, равона шуд. Чандин солҳо пеш дар он ҷо
Худованд ба Мусо ва исроилиён зоҳир шуда буд. Илёс то кӯҳи Худо чил шабонарӯз роҳ
рафт. 
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● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.

1. Вақте ки Илёс аз Изобал пинҳон мешуд, 
Худо барои ӯ ғамхорӣ мекард.

2. Худо ба ӯ барои хӯрдан моҳӣ ва мева дод.

3. Илёс ду бор хӯрок хӯрд.

4. Илёс то кӯҳи Худо, Ҳӯриб, панҷоҳ рӯз роҳ рафт.

Илёс баъд аз тай кардани роҳ ба ғор
даромада, дар он ҷо дам мегирифт. Дар он
ҷо ӯ бо Худо вохӯрд, ва ин вохӯрии аҷоиб
буд. 

“Эй Илёс, ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?” - аз
ӯ пурсид Худо.

Илёс дар ҷавоб гуфт: “Халқи Ту аз Ту рӯй
гардонд, бутҳоро парастиш мекунад,
пайғамбарони Туро кушт, ва акнун ҷони
ман ҳам дар хатар аст”.

Худо ба Илёс қувват ва хусусияти Худро
нишон дод. Аввал Ӯ шамоли сахт, баъд
заминҷунбӣ, баъд оташ ба вуҷуд овард.
Аммо Худо дар онҳо ба Илёс зоҳир нашуд.
Худо бо Илёс дар “садои пичирроси
оҳиста”, яъне дар садои ором гап зад.

Он рӯз Худо ба Илёс якчанд супоришҳо дод. Илёс бояд як марди ҷавонеро, ки
номаш Элишоъ буд, меёфт. Ин яке аз он супоришҳое буд, ки Худо ба ӯ дод.
Элишоъ баъд аз Илёс пайғамбари Худо мешавад.

● Калимаҳои партофташударо навишта пурра кун.

1. Худо бо Илёс дар  с __ __ __и   о __ __ м  гап зад.

2. Э л __ __ __ ъ   бояд баъд аз  И __ __ с  пайғамбар шавад.

Илёс одами бузург буд. Ӯ барои иҷро кардани хости Худо хоҳиши бисёр дошт
ва барои ин тамоми қувваашро истифода мебурд. Илёс новобаста ба бадиҳое
ки ӯро иҳота мекарданд ва хатарҳое ки ба ӯ таҳдид менамуданд, ҳамеша ба
Худо вафодор буд. 

Оё ту ҳам мисли Илёс хости Худоро ба ҷо овардан мехоҳӣ?

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:
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ДАРСИ 1-УМ: Илёс
Худо ба ӯ фармоиш медиҳад Ояти тиллоӣ:

Воиз 12:13
3 Подшоҳон 

16: 29-33; 
17:1-7-ро хон

Ин силсилаи дарсҳо дар бораи Илёс, яке аз пайғамбарони бузурги халқи Исроил
мебошад. Ӯ дар замоне зиндагӣ мекард, ки аксарияти одамон намехостанд ба
суханони Худо гӯш кунанд ва ба Ӯ хизмат намоянд. Подшоҳ ва зани бутпарасти ӯ
ба халқ таъсири хеле бад мекарданд.

● 3 Подшоҳон 16: 29-33-ро бо диққат хон ва дар зери ҷавобҳои дурусти
дохили қавс хат каш.

Номи подшоҳ (АҲЪОБ / ОСО / АБИРОМ) буд.

Ӯ дар Исроил (20 сол / 22 сол / 32 сол) ҳукмронӣ кард.

Номи зани ӯ (ЯҲУДИТ / ЮКОБАД / ИЗОБАЛ) буд.

Ӯ исроилиёнро аз Худованд дур карда, ба он мусоидат мекард, ки онҳо бути

(ЭТБААЛРО / ОМРИРО / БААЛРО) парастиш кунанд.

Ӯ аз подшоҳоне ки пеш аз ӯ ҳукмронӣ мекарданд

(БЕҲТАР БУД / БАДТАР БУД / ФАРҚ НАМЕКАРД) .

Барои Худо хеле дарднок буд, ки халқи Ӯ аз бутпарастӣ нобуд мегашт. Ӯ
пайғамбари Худ Илёсро бо хабар назди подшоҳ фиристод.

● 17: 1-ро хон ва бо суханони худ навис, ки Илёс ба подшоҳ Аҳъоб чӣ гуфт.

Дар давоми якчанд сол борон ва шабнам намеборад! Худо мехост, то подшоҳ
фаҳмад, ки гуноҳ бе ҷазо намемонад. Мо ҳам бояд фаҳмем, ки гуноҳ бисёр зарар,
азоб, ва ҳатто марг меоварад.

● Румиён 6: 23-ро хон ва қисми аввали ин оятро дар поён навис.

/5

/2

/2

Омӯзиши Китоби Муқаддас

са
тҳ

и
 3

Фамилия, ном ва адреси худро навис
Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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● Агар муддати дароз борон наборад, чӣ рӯй медиҳад? Ҳарфҳои аввали чизҳои дар
поён тасвиршударо навис, ва ҷавоби ин саволро мефаҳмӣ. 

● Борон чӣ қадар вақт наборид? Барои ёфтани ҷавоб, масъалаи зеринро ҳал кун:

(12 x 3) + 6 = моҳ.

Моҳҳоро ба солҳо гардон ва ҷавобатро аз рӯи Яъқуб 5: 17 санҷ.

солу       моҳ.

Хабари дигари Худо барои худи Илёс буд! Пайғамбар далерӣ зоҳир
карда, ба подшоҳи гуноҳкор суханони Худоро расонд. Акнун Худо ба
Илёс гуфт, ки чӣ тавр барои ӯ дар аввали ин хушксолӣ ғамхорӣ мекунад. 

● 3 Подшоҳон 17: 2-7-ро хонда, ҷойҳои холии ҷумлаҳо ва кроссвордро пур кун.

1.  Номи пайғамбари Худо ............... буд.
2.  Пайғамбари Худо ба тарафи ................ рафта

пинҳон шуд.
3.  Номи дарёе ки пайғамбар дар рӯ ба рӯи он пинҳон

шуд, .................... буд.
4.  Номи наҳр (дарёча), ки ӯ дар назди он пинҳон шуд,

.......................  буд.
5.  Ба ӯ .................... хӯрок меоварданд.
6.  Парандаҳо ба ӯ ҳар ................. хӯрок меоварданд.

Кори аз ҳама хубе ки одам метавонад кунад - ба Худо итоаткор будан, ба ваъдаҳои Ӯ бовар
кардан ва ҳама вақт хости Ӯро ба ҷо овардан аст. Мо инро дар мисоли Илёс ва бисёр
қаҳрамонҳои дигари Китоби Муқаддас дида метавонем. Дар ояти тиллоӣ дар бораи ба Худо
итоаткор будан гуфта мешавад.

● Ин оятро дар поён навис.

Ба Худо бовар кун ва ба Ӯ итоат намо! 
Худо барои одамоне ки ба Ӯ вафодоранд, ғамхорӣ мекунад.

У Ӣ

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 3
B9

ДАРСИ 2-ЮМ: Илёс
Худо барои ӯ ғамхорӣ мекунад Ояти тиллоӣ:

3 Подшоҳон 
17: 24

3 Подшоҳон 
17: 7-24-ро хон

Дере нагузашта оби дарёча хушк шуд, чунки
борон намеборид! Акнун Илёс чӣ кор кунад? 
Аммо Худо ӯро фаромӯш накарда буд! Дар
матни Китоби Муқаддас барои ин дарс гуфта
мешавад, ки чӣ тавр Худо барои пайғамбари
Худ ғамхорӣ мекард.

● Ба саволҳо ҷавоб дода, маълумотро дар бораи зане ки Худо ба наздаш Илёсро 
фиристод, навис.

Ин зан шавҳар дошт, ё бевазан буд?

Ӯ дар кадом шаҳр зиндагӣ мекард?

Вақте ки Илёс бо ӯ вохӯрд, ин зан чӣ кор мекард?   

Зан чӣ кор кардан мехост?

Ӯ ҳамроҳи кӣ зиндагӣ мекард?

Илёс аз ӯ ду чиз хоҳиш кард.

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки Илёс аз бевазан чӣ хоҳиш 
кард. Инчунин рақами оятҳоеро, ки дар ин бора мегӯянд, навис.

1. “КДАНА БО”   __ __ __ __ __   __ __. Ояти:

2. “КЯ РПОА ОНН”  __ __   __ __ __ __   __ __ __. Ояти:

Барои ин зан чунин хоҳиши Илёсро ба ҷо овардан душвор буд!  

● Ояти 12-ро хон ва навис, ки ин зан чӣ гуна душворӣ дошт.

Илёс душвории ӯро фаҳмида, ба ӯ чунин суханоне гуфт, ки метавонанд ба мо хеле
худпарастона намоянд. “Аввал ин нонро пухта ба МАН деҳ, - гуфт ӯ, - ва баъд барои худат
ва писарат нон паз”. “Баъд?” Охир, чӣ тавр ӯ метавонад баъд боз нон пазад, дар ҳолате ки
орд ва равған тамом мешаванд?  Танҳо агар Худо ягон мӯъҷиза кунад! Ва чунин мӯъҷиза
ба амал омад!

/2
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ҲАМАГӢ: 

● Худо ваъда дод, ки то вақте ки Ӯ борон наборонад, озуқавории бевазан тамом
намешавад. Ояти 14-ро хон ва дар рӯ ба рӯи расмҳо номи ин озуқавориро навис.

Ин бевазани бечора чӣ тавр рафтор мекарда бошад? Оё ӯ нонро пухта, онро худаш бо
писараш мехӯрад, ё ба Худо боварӣ карда, нонро ба пайғамбари Ӯ медиҳад?

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки ӯ чӣ кор кард:

“ А В Й А Ф АТ Р,  М И Қ О ВУ И Ф

__ __ __     __ __ __ __ ,        __ __ __ __ __ __ __ __     

Ф ГАТ У И        Ё Л С И       М Л А А      РД К А ” .

__ __ __ __ __ __      __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ .

Худо ба ваъдаи Худ вафо кард. Бевазан то тамом шудани вақти хушксолӣ орд ва равған дошт.

● Дар ин бора дар кадом оят гуфта мешавад? Ояти: 

Рӯзҳо мегузаштанд. Бевазан хеле хурсанд буд, ки ба Худо боварӣ кард ва Ӯро дар ҳаёти худ
дар ҷои АВВАЛ гузошт! Ин кори аз ҳама хуби кардаи ӯ буд.

● Матто 6: 33-ро хон ва он чизеро, ки Худованд Исо гуфт, навис.

Дар қисми дуюми ин воқеа мо мебинем, ки баъд бевазан дар бораи қудрат ва тавоноии
Худо боз ҳам бештар фаҳмид.

● Дар ҷои холии ҷумлаҳо калимаҳои мувофиқро навис.

зинда       се        касал        дуо    модараш    мурд
Писари бевазан сахт ..................  шуд ва  ................ .  

Илёс ......  бор дар болои ҷисми беҷони писарак ба Худо .............  кард. 

Худо ҷони писаракро баргардонд ва ӯ .............. шуд, ва Илёс ӯро ба ...................... супорид.

Худои мо хеле бузург аст! Ӯ ба ҳама чиз ҳаёт мебахшад. Ӯ мӯҳтоҷиҳои моро мебинад, ва ба
дуоҳоямон ҷавоб медиҳад. Лекин аз ҳама муҳимаш он аст, ки Ӯ метавонад ба мо ҳаёти
ҷовидонӣ диҳад!  (Румиён 6: 23-ро хон).

/2

/1

/1

/6

/1



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B9

ДАРСИ 3-ЮМ: Илёс
Пайғамбари Худо ва пайғамбарони Баал Ояти тиллоӣ:

3 Подшоҳон 
18: 39

3 Подшоҳон 
18: 1, 2, 16-46-ро

хон

Сарзамини Исроил дар ҳолати хеле бад буд! Хушксолӣ давом мекард ва мамлакатро
гуруснагӣ фаро гирифта буд. Аммо ба ин нигоҳ накарда, подшоҳ Аҳъоб ва халқ тавба
накарданд ва парастиш кардани бутҳоро давом медоданд. Аз ҳамин сабаб Худо қарор кард,
ки ба таври махсус ба одамон муроҷиат мекунад.  

Илёс боз бо подшоҳ Аҳъоб вохӯрд, ва ин дафъа ӯ ба подшоҳ ДУ сабаби ғазаби Худоро
номбар кард.

● Оятҳои 17 ва 18-ро хон ва ин сабабҳоро навис.

Илёс ба подшоҳ ва халқ пешниҳод кард, ки САНҶИШЕ гузаронанд, то аён гардад, ки Кӣ
дар ҳақиқат ХУДО аст. 
Онҳо розӣ шуда гуфтанд, ки Ҳамоне ки ба хоҳиши ғайриоддии онҳо ба таври махсус ҷавоб
медиҳад, Худои Ҳақиқӣ аст (ояти 24-ро хон).

● Ҳарфҳои калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор, ва мефаҳмӣ, ки ин чӣ гуна санҷиш буд.

ДИОУХ          ИӢҚҲАҚ          ОНҲМА       ТАС,      ИК

__ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __      __ __ __ ,    __ __

АБ        ИСИАТОВ          АОШТ         АОБҶВ          ДАҲДМЕИ.

__ __    __ __ __ __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __.

Ин санҷиши бузург бояд дар болои як кӯҳ ба амал меомад.

● Номи ин кӯҳро навис. 

Ва инак рӯзи муқарраршуда фаро расид. Дар болои кӯҳ бисёр одамон ҷамъ
шуданд. Онҳо инчунин бо худ баъзе чизҳоро оварданд.

● Ҷойҳои холиро дуруст пур карда, нишон деҳ, ки дар он ҷо чӣ буд.

1. 450 пайғамбари бути ............... .  (ояти 19).

2. Ду ........  барои қурбонӣ.  (ояти 23).

3. ................  барои қурбонӣ.  (ояти 23 ва 33).

4. ......................  ва   ...................... , ки пайғамбарони бутҳо онҳоро аз рӯи
одати худ истифода мебурданд.  (ояти 28).

5. Чор ....................  ......... (ояти 34).

6. Ду ........................ , ки аз санг сохта шуда буданд. (ояти 26 ва 30).

● Дар поён навис, ки онҳо бояд ба қурбонгоҳ чӣ намегузоштанд?

1.

2.
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Илёс ба пайғамбарони Баал имконият дод, ки аввалин шуда аз худои худ оташ хоҳиш
кунанд. Онҳо ҳама чизро тайёр намуда, баъд дуогӯӣ ва маросимҳои динии худро сар
карданд.

● Бо як ҷумла баён кун, ки онҳо барои ҷалб кардани диққати бути Баал
чӣ кор мекарданд?

Аммо новобаста ба ҳамаи ин, ҳеҷ чиз рӯй намедод! Баал ҷавоб намедод. Ин танҳо як бут
буд, ки онро одамон аз санг сохта буданд. Вай дидан ва шунидан наметавонист! Акнун
навбати Илёс расид.

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навишта, нишон деҳ, ки ӯ чӣ кор кард.

Ӯ 12 санг гирифт ва қурбонгоҳи Худовандро таъмир кард.

Ӯ ба қурбонгоҳ ҳезум гузошта, онро хушк кард.

Ӯ мисли пайғамбарони Баал якчанд соат сӯи Худо фарёд мезад.

Илёс аз Худо хоҳиш кард, ки ба халқ Худои ҳақиқӣ буданашро нишон диҳад.

● Худо дуои ӯро шунид ва ҷавоб дод! 
Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки баъд аз дуои Илёс чӣ рӯй дод.

Одамон боварӣ ҳосил намуданд, ки Баалро парастиш кардан беақлӣ аст. Танҳо Худованд -
Худои Зинда ва Тавоно аст.

● Ҳарфҳои партофташудаи калимаҳоро навис. Одамон мегуфтанд, ки:

Ҳамин тавр Худо ба Аҳъоб ва тамоми халқ фаҳмонд, ки Худоро тарк карда, Баалро
парастиш кардани онҳо кори хато буд. Аммо Худо нисбат ба онҳо хеле раҳмдил ва
меҳрубон буд. Худи ҳамон бегоҳ Ӯ борони сахт боронид ва хушксолӣ тамом шуд!

● Ояти 45-ро хон ва навис, ки ин ҳодиса чӣ тавр рӯй дод.

Вақте ки мо аз Худо дур мешавем, ҷои Ӯро дар ҳаётамон дигар чизҳо ишғол менамоянд.
Чунин чизҳо дар дили мо мисли бути Баал мешаванд, ки онро исроилиён парастиш
карданд. Ин ҳикоя моро аз парастиш кардани худоҳои дурӯғин огоҳ карда, даъват
менамояд, ки танҳо ба Худои ҳақиқӣ, ки ин ҷаҳонро офаридааст, хизмат кунем.

Ба Худо боварӣ кун ва ҳамеша ба Ӯ вафодор бош!

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B9

ДАРСИ 4-УМ: Илёс
Душвориҳое ки ӯ аз сар мегузаронд Ояти тиллоӣ:

Ишаъё 41: 10

3 Подшоҳон 
19: 1-16-ро хон

Баъд аз воқеаҳои дар кӯҳи Кармил рӯйдода, на ҳама ба бузургӣ ва тавоноии Худо сарфаҳм рафтанд.

● Оятҳои 1 ва 2-ро бо диққат хонда, дар ҷои холии ҷумлаҳо калимаҳои
мувофиқро навис.

Номи зане ки ба Илёс таҳдид мекард, ........................ буд.

Ӯ гуфт, ки  .....................  Илёс кушта мешавад.

Ӯ ...............  подшоҳ Аҳъоб буд. (16: 30 ва 31)

Илёс ин хатарро дида, ба сӯи ҷануби мамлакат равона шуд. 

● Ҳарфҳои аввали чизҳои тасвиршударо навис ва номи он ҷо маълум мегардад.

Ӯ як рӯз дар биёбон роҳ рафт, ва баъд зери як дарахт нишаста, ба Худо муроҷиат кард.

● Дар поён навис, ки ӯ ба Худо чӣ гуфт.

Акнун бо пайғамбар чӣ рӯй дод? Он қувват ва устуворие ки Илёс бо он дар кӯҳи Кармил
амал мекард, куҷо шуд? Ӯ ба Худо итоаткор буд ва тамоми қувваташро барои он сарф мекард,
ки халқ ва подшоҳ ба Худои ҳақиқӣ рӯ оваранд. Аммо подшоҳ ва зани ӯ ба Худованд тобеъ
нашуданд ва ба пайғамбар таҳдид мекарданд. Илёс фикр кард, ки ҳама кӯшишҳояш бефоида
буданд, ва хеле зиқ шуд. Ӯ фикр кард, ки давом додани хизматгузорияш бефоида аст, бинобар
ин зиндагӣ карданаш ҳам дигар маъно надорад.

Оё ту ҳамин хел ҳолатҳоро аз сар гузаронидаӣ, вақте ки фармудаҳои Худоро ба ҷо оварда,
барои наздиконат ғамхорӣ мекардӣ, аммо аз тарафи онҳо нофаҳмӣ ва таҳдидҳо медидӣ?

● Оятҳои 5-8-ро хон ва кроссвордро пур кун.

Аз боло ба поён
1.  Илёс дар зери чӣ хобида буд?

Аз чап ба рост
2.  Кӣ ба Илёс даст расонда, ӯро бедор кард?
3.  Фариштаи Худо чанд бор ӯро ламс карда (даст расонда) бедор кард?
4.  Худо ба Илёс барои хӯрдан чӣ дод?
5.  Илёс хӯрокро хӯрда, боз ...........  рафт.

ЭЕ
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ҲАМАГӢ:

Илёс қувват гирифт ва сӯи кӯҳи Ҳӯриб равона шуд. Дар он ҷо ӯ ба ғоре даромад. Илёс
худашро танҳо ҳис мекард. Ӯ фикр мекард, ки аз он одамоне ки Худои Ҳақиқиро парастиш
мекунанд, дигар ҳеҷ кас боқӣ намондааст. “Ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?” - аз ӯ пурсид
Худо.

● Дар поён навис, ки Илёс ба Худо чӣ ҷавоб дод.

Худо ба воситаи ҳукмронии Худ бар қувваҳои табиат боз ба пайғамбар бузургии Худро
нишон дод.

● Оятҳои 11-14-ро хон, ва ҷумлаҳоро бо рақамҳои аз 1 то 5 рақамгузорӣ карда,
онҳоро аз рӯи тартиб дуруст кун.

Аз заминҷунбӣ кӯҳҳо ларзиданд. 

Боди сахт сахраҳоро (харсангҳоро) пор-пора мекард.  

Худо боз аз ӯ пурсид: “Эй Илёс, ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?”

Аз пеши ӯ оташи Худованд гузашт. 

Ӯ садои пичирроси оҳистаро шунид.  

Ҳамин тавр Худо Илёсро дилбардорӣ кард ва рӯҳбаланд намуд. Дар Забур 56:3 барои
мо дарси муҳими ибрат ҳаст. 

● Ин оятро дар поён навис.

Баъд аз ин Худо ба пайғамбар якчанд супориш дод. Яке аз супоришҳо аз он иборат буд,
ки ӯ бояд ба шимоли мамлакат равад ва одамеро, ки номаш Элишоъ аст, ёфта, вайро ба
пайғамбар шудан тадҳин намояд. (“Тадҳин кардан” - яъне ба сари касе равған молидан
аст. Чунин амал рамзи он буд, ки Худо ин одамро барои ягон кор ё вазифа интихоб
кардааст ва баракат додааст.)

● Илёс бояд ҳамагӣ чанд касро тадҳин мекард? Дар гирди ҷавоби дуруст хат каш.

6          3          4          5         2

Илёс ҳама супоришҳои Худоро иҷро мекард, ҳатто супоришҳоеро, ки барояш хеле
мушкил буданд. Ӯ новобаста ба он бадиҳое ки ӯро иҳота мекарданд, ҳама вақт ба Худо
вафодор буд. Зиндагии Илёс осон набуд, аммо ӯ ҳаёти пур аз маънову баракатро аз сар
гузаронид ва бисёр мӯъҷизаҳои Худоро дид. Барои мо ҳам муҳим аст, ки фармудаҳои
Худоро ба ҷо оварем ва ҳамеша ба Ӯ вафодор бошем. 
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Дарсро ба адреси зерин баргардон:Барои қайдҳои муаллим/а:

Баллҳо (дастурдиҳанда мегузорад)

ДАРСИ 1-УМ:

ДАРСИ 2-ЮМ:

ДАРСИ 3-ЮМ:

ДАРСИ 4-УМ:

Баллҳои иловагӣ:

Натиҷа:



ДАРСИ 1-УМ:   Илёс
Ҷазои Худо Ояти тиллоӣ:

Воиз 12:13
3 Подшоҳон 

16: 29-33; 17:1-7-ро
хон

Хониши иловагӣ: •  Такрори Шариат 7: 1-6  •  Воиз 4: 13 

Дар матни Китоби Муқаддас оид ба ин дарс мо дар бораи Аҳъоб, подшоҳи
ҳафтуми давлати қадимаи Исроил мехонем. Ӯ 22 сол ҳукмронӣ кард, ва
гуноҳкортарин подшоҳи халқи Исроил буд! Дар ин бора дар оятҳои 30 ва 33-и
боби 16 гуфта мешавад.

● Дар ин оятҳо дар бораи Аҳъоб чӣ гуфта шудааст?

Яке аз хатоҳои калонтарини ӯ - ба занӣ гирифтани духтари подшоҳи бутпараст буд.

● Номи зани ӯро навис.

Ин хатои Аҳъоб ба он оварда расонд, ки ӯ аз Худои Ҳақиқӣ рӯй гардонд.

● Дар натиҷаи ин Аҳъоб чӣ кор кард? 16: 32-ро хон.

Сипас бутпарастӣ дар тамоми мамлакати Исроил паҳн гашт. Тамоми халқ аз Худо
рӯй гардонда, Баал, Ашера ва дигар бутҳоро парастиш мекарданд.

● КРОССВОРД

1.  Номи яке аз подшоҳони пештара, ки
писари Набот буд.

2.  Номи падари Аҳъоб.
3.  Номи зани Аҳъоб.
4.  Номи шаҳре ки Аҳъоб дар он ҷо бар

Исроил ҳукмронӣ мекард.

/1
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:
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Дар замони ҳукмронии Аҳъоб дар Исроил боз як шахс зиндагӣ мекард. Номи ӯ дар
кроссворди боло пинҳон карда шудааст. 

● Агар кроссвордро дуруст пур карда бошӣ, ҳарфҳои катакчаҳои рангшудаи онро
дуруст ҷо ба ҷо гузор, ва номи ин пайғамбари ҷасури Худо ҳосил мешавад. 

Номи ӯро навис.

Ӯ аслан аз Ҷилъод буд. Ҷилъод дар назди дарёи Урдун воқеъ буд. Ӯ назди подшоҳи
пургуноҳ ва бадахлоқ омад, то ки ба ӯ хабари Худоро расонад.

● Ин чӣ гуна хабар буд?

Шояд ту фаҳмидан мехоҳӣ, ки барои чӣ Худо мехост дар ин кишвар хушксолӣ ба амал
оварад. Мо аз Такрори Шариат, боби 11 медонем, ки ҳамин тавр Худо халқи Худро барои
беитоатӣ карданашон ба Сухани Ӯ ҷазо медод.

● Такрори Шариат 11: 16 ва 17-ро хон ва бо СУХАНОНИ ХУД ҷамъбаст карда 
гӯй, ки Худо ба онҳо чӣ гуфт.

Илёс мувофиқи суханони Худо назди як дарёча, ки шохоби дарёи Урдун буд, рафт.

● Номи ин наҳр (дарёча) чӣ буд?

Акнун ӯ то вақти фаро расидани хушксолӣ аз дарёча об
гирифта метавонад. Аммо бо хӯрок чӣ тавр мешавад? Худо
ваъда дод, ки Илёсро бо хӯроки зарурӣ таъмин менамояд.

● Худо ба Илёс чӣ гуна хӯрок медод ва онро ба ӯ кӣ меовард?

Ӯ дар як рӯз чанд бор хӯрок мегирифт?

Аз 3Подшоҳон 17: 5 калимаҳоеро навис, ки дар бораи итоаткории
Илёс ба Худо мегӯянд.

Маънои номи Илёс “Воҷибулвуҷуд - Худои ман” аст. 

● Барои чӣ ба ин пайғамбар номи “Илёс” муносиб буд?

“Воҷибулвуҷуд” - номи Худои ҳақиқӣ мебошад.

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B9

ДАРСИ 2-ЮМ: Илёс
Ғамхории Худо Ояти тиллоӣ:

Юҳанно 3: 15

3 Подшоҳон 

17: 7-24-ро хон

Хониши иловагӣ: • Матто 6:31-34  • Яъқуб 5: 16 -18  • Ибриён 11: 32-35.

Чӣ тавре ки Илёс гуфта буд, дар тамоми мамлакат хушксолӣ ба амал омад. Гуруснагӣ сар
шуд! Баъд аз якчанд вақт дарёча, ки дар наздаш Илёс зиндагӣ мекард, хушк шуд.  Худо ӯро
ба ин ҷои дурдаст ва ором фиристода, дар он ҷо ӯро ба таври аҷоиб бо хӯрок таъмин
мекард. Аммо акнун Худо ба Илёс фармоиши дигаре дод.

● КРОССВОРД

Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро бо калимаҳои мувофиқ пур кун ва ин калимаҳоро дар
кроссворд навис.

Аз боло ба поён

1. Худованд ба Илёс гуфт, ки ба шаҳри ....................  равад.
2. Худо дар он ҷо ба як .................. фармуд, ки ба Илёс хӯрок диҳад.
3. Илёс ин занро дар назди ................ шаҳр дид.

Аз чап ба рост
4 ва 5. Ӯ аз зан хоҳиш кард, ки андак ..... ва як пора ......... биёрад.
6. Баъд аз якчанд вақт ................ ин зан касал шуда, мурд.
7. Илёс ӯро ба болохонае ки дар он зиндагӣ мекард, баровард

ва ба ................... худ хобонид.
8. Илёс ....... бор барои писарак ба Худо дуо кард.

Дар ин воқеа ду мӯъҷиза тасвир шудааст. Мӯъҷизаи якум дар
ваъдае ки Худованд, Худои Исроил ба воситаи Илёс ба ин зан дод, зоҳир шуд (о. 14-ро хон).

● Ин чӣ гуна ваъда буд?

Ҳамин тавр Худо барои Илёс, бевазан ва писараки ӯ ғамхорӣ намуд. Ӯ инчунин пешакӣ
барои Илёс ҷои зиндагӣ тайёр кард.

● Акнун Илёс дар куҷо зиндагӣ мекард?
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ҲАМАГӢ: 

Ҳангоме ки Илёс ба ин шаҳр омад, ӯ ин бевазанро дид ва ба вай гуфт, ки аввал барои ӯ як
кор кунад, ва баъд барои худаш ва писараш хӯрок пазад.

● Бевазан бояд аввал чӣ кор мекард?

Агар мо чуқуртар фикр кунем, мебинем, ки ба ҷо
овардани ин кор осон набуд. Агар суханони Илёс
иҷро намешуданд, бевазан ба ҳолати хеле душвор
меафтод. Ӯ бо иҷро кардани суханони Илёс нишон
дод, ки ба Худо боварӣ дорад ва бовар мекунад, ки
Илёс пайғамбари Ӯ аст.

Боре писари ӯ касал шуд ва мурд. Бевазан пур аз дарду алам шуд ва дар марги писараш
Илёсро айбдор мекард. Албатта, Илёс дар марги вай айбдор набуд. Ӯ ин мусибатро дида,
қарор кард, ки ба Худо муроҷиат мекунад. Дуои Илёс аз ду қисм иборат аст. Қисми аввали
дуои ӯ, пеш аз он ки ӯ бар кӯдак ёзида дуо кард, аз савол иборат буд. 

● Ин қисми дуои ӯро дар поён навис.

Қисми дуюми дуои Илёс, баъд аз он ки ӯ бар кӯдак ёзида дуо кард, аз илтимос иборат буд. 

● Қисми дуюми дуои Илёсро дар поён навис.

Худо ба дуои Илёс ҷавоб дод ва мӯъҷизаи дуюм ба амал омад.

● Аз матни Китоби Муқаддас он калимаҳоеро навис, ки ба мо дар бораи он мегӯянд,
ки Худо ба дуои Илёс ҷавоб дод.

Дар 17: 24 бевазан баён мекунад, ки ба Худо боварӣ дорад ва бовар мекунад, ки Илёс
пайғамбари Ӯ аст.

● Ин оятро дар поён навис.

Худо он чиро ки ба Илёс ва ин бевазан ваъда дода буд, иҷро кард! Ӯ инчунин ба онҳое ки ба
Худованд Исо бовар мекунанд, ҳаёти ҷовидонӣ ваъда кардааст. Танҳо Худо сазовори
боварии пурраи мо аст.

● Ваъдаи Ӯро аз Юҳанно 3: 15 навис.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B9

ДАРСИ 3-ЮМ: Илёс
Қувват ва қудрати Худо Оятҳои тиллоӣ:

Яъқуб 5: 17-18

3 Подшоҳон

18: 1-46-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Еҳушаъ ибни Нун 24:15  • Ишаъё 45: 21-22  • Ибриён 12: 29

Баъд аз бисёр моҳҳо Худованд ба Илёс гуфт, ки хушксолӣ ба охир мерасад, ва акнун ӯ бояд
боз ба назди подшоҳ Аҳъоб равад.

● Хушксолӣ чӣ қадар вақт давом кард? (Оятҳои тиллоиро хон)

Илёс дар роҳ бо Убадёҳу, ки нозири қасри подшоҳ буд, вохӯрд. Убадёҳу шахси ба Худо
вафодор буд. Эҳтимол, ҳам ба Худо вафодор мондан, ва ҳам нозири хонаи подшоҳи
пургуноҳ будан барои ӯ мушкил буд. Убадёҳу гуфт, ки подшоҳ Аҳъоб Илёсро ҷустуҷӯ
карда истодааст. 

Худи ҳамон рӯз Илёс назди подшоҳ Аҳъоб омад. Аҳъоб ӯро дида, гуфт: “Оё ин ту ҳастӣ,
ки сабаби бадбахтиҳои Исроил мебошӣ?” Подшоҳ Илёсро ноҳақ айбдор мекард. Илёс ба ӯ
гуфт, ки худи подшоҳ ва оилаи ӯ сабаби бадбахтиҳои Исроил мебошанд.

● Барои чӣ Аҳъоб ва оилаи ӯ сабаби бадбахтиҳои Исроил шуданд?

Аз ин боб мо дар бораи маликаи пургуноҳ Изобал маълумоти бештар пайдо мекунем. Ӯ
натанҳо одамонро ба бутпарастӣ ҳавасманд мекард, балки инчунин 850 пайғамбари
дурӯғинро бо ризқу рӯзӣ таъмин менамуд. Лекин кори аз ҳама бадаш он буд, ки бо
фармони ӯ пайғамбарони Худоро мекуштанд. (Оятҳои 13 ва 19-ро хон)

● Дар поён рақамҳо оварда шудаанд. Дар рӯ ба рӯи ҳар рақам навис, ки он дар
кадом оят вомехӯрад ва чиро ифода мекунад.

Илёс ба Аҳъоб гуфт, ки ҳама исроилиён ва пайғамбарони дурӯғинро дар кӯҳи Кармил
ҷамъ кунад. Вақте ки ҳама ҷамъ шуданд, Илёс ба халқ муроҷиат карда гап зад.

● Суханони ӯро аз ояти 21 навис.

Рақам Оят Ифода мекунад 
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ҲАМАГӢ: 

Ҳама хомӯш буданд! Он гоҳ Илёс ба онҳо пешниҳод кард, ки байни ӯ ва 850 пайғамбари
бутпараст, яъне байни Худо ва Баал санҷиш гузаронанд. Пайғамбарони Баал соатҳои бисёр
худои худро фарёд карда, дар гирди қурбонгоҳашон ҷастухез мекарданд ва худро бо
шамшерҳо ва найзаҳо захмдор менамуданд. Аммо ягон ҷавоб набуд! Акнун навбати Илёс
расид. Ӯ қурбонгоҳи Худовандро барқарор кард.

● Бо СУХАНОНИ ХУД мухтасар навис, ки ӯ пеш аз дуо гуфтанаш чӣ кор кард.

Вақте ки Илёс ба Худо дуо кард, Худованд қуввати бузурги Худро зоҳир намудa, аз осмон
оташ фиристод. 

● Оташи Худованд чӣ кор кард?

Ҳангоме ки одамон ин ҳодисаро диданд, ба ҳайрат омаданд ва бо тарсу ҳарос рӯй бар
замин ниҳода, ба Худо саҷда карданд.

● Калимаҳои партофташудаи ҷумлаҳоро дар муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш,
ва баъд дар ҷумлаҳо навис. Ҷавобҳо дар самтҳои гуногуни муаммо пинҳон карда
шудаанд. Баъд ҳарфҳои боқимондаи муамморо дар поён навис, ва он чи ҳосил
мешавад, ки одамон фарёд зада мегуфтанд. 

1. Дар ....................  гуруснагии сахт буд. (ояти 2)

2. Санҷиш дар кӯҳи ...................... шуда гузашт.

3. Илёс рӯи худро ба миёни ....................... гузошта, дуо кард. 

4. Илёс ба навкари (хизматгори) худ ............... бор гуфт, ки 
рафта ба тарафи баҳр нигоҳ кунад.

5. Абри хурде ки дар осмон пайдо шуд, ба андозаи ......... одам буд.

6. Аҳъоб ба ...................... савор шуда, аз кӯҳ рафт.

7. Баъд Аҳъоб ва Илёс сӯи .................... равона шуданд.

● Одамон чӣ гуфта фарёд мезаданд? (Ояти 39)

Ин рӯз барои халқи Исроил рӯзи хотиравӣ шуд! Халқ дид, ки аз Худои Ҳақиқӣ рӯй
гардонда, бутҳоро парастиш кардан чӣ гуна беақлии калон аст. Вақте мо мефаҳмем, ки
нодуруст рафтор кардаем, Худо ба мо ҳам имконият медиҳад, ки назди Ӯ биёем.

Дар ояти тиллоӣ гуфта мешавад, ки Илёс боз ба Худо дуо кард ва боз як ҳодиса рӯй дод. 

● Худо дар ҷавоби дуои ӯ чӣ кор кард?

Барои чӣ Худо ба дуои Илёс ҷавоб дод? Албатта, на аз барои он ки ӯ ягон шахси махсус
буд, балки барои он ки ӯ хости Худоро иҷро мекард. Худо ҳоло ҳам ба дуоҳое ки ба хости Ӯ
мувофиқат мекунанд, ҷавоб медиҳад. 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B9

ДАРСИ 4-УМ:   Илёс
Ҳузури Худо Ояти тиллоӣ:

Яъқуб 4: 8

3 Подшоҳон

19: 1-18-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Ишаъё 40: 29-31  • Ибриён 13: 5-6

Ғалабаи Илёс дар кӯҳи Кармил ҷони ӯро зери хатари калон гузошт. Аҳъоб ба занаш Изобал
ҳодисаи рӯйдодаро нақл кард. Вақте ки маликаи пургуноҳ аз ин бора хабардор шуд, назди
пайғамбар Илёс қосидеро фиристод.

● Бо СУХАНОНИ ХУД навис, ки қосид ба Илёс чӣ гуфт.

● Илёс баъд аз шунидани хабари Изобал чӣ кор кард? 
Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис:

Ӯ ба Беэр-Шобаъ, ки дар вилояти Яҳудост, омад.  _____
Ӯ боз назди дарёчаи Карит омад. _____
Ӯ навкари (хизматгори) худро дар ҷои бехатар гузошта,
худаш тамоми рӯз дар биёбон роҳ рафт. _____
Ӯ бисёр роҳ рафт ва баъд зери як дарахт нишаст. _____
Ӯ тамоми шаб хоб нарафт. _____

Акнун бо пайғамбар чӣ рӯй дод? Он қувват ва устуворие ки Илёс бо он дар кӯҳи Кармил
амал мекард, куҷо шуд? Ӯ ба Худо итоаткор буд ва тамоми қувваташро барои он сарф
мекард, ки халқ ва подшоҳ ба Худои ҳақиқӣ рӯ оваранд. Аммо баъд аз таҳдидҳои малика ӯ
фикр кард, ки ҳама кӯшишҳояш бефоида буданд, ва хеле ғамгин шуд. Ӯ фикр кард, ки давом
додани хизматгузорияш бефоида аст, бинобар ин зиндагӣ карданаш ҳам дигар маъно надорад.

Аммо Худованд пайғамбари бовафоро тарк накард!

● Забур 102: 13 ва 14-ро хон ва матни ин оятҳоро навис. Баъд дар зери се иборае
ХАТ КАШ, ки дар бораи муносибати Худованд ба одамони ба Ӯ имондор гап
мезананд.

Ин ҳақиқат ба Илёс ҳам тааллуқ дорад. Вай хеле монда ва зиқ буд. Худо ҳиссиёти ӯро
медонист ва ӯро дастгирӣ намуд.

● Худо назди Илёс киро фиристод?

● Худо пайғамбари Худро бо чӣ таъмин кард?

Илёс хоб карда, дам гирифт ва хӯрок хӯрд. Акнун ӯ қувват гирифт ва тайёр буд, ки
роҳашро давом диҳад!
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● Ҷумлаҳоро бо рақамҳои аз 1 то 5 рақамгузорӣ намуда, онҳоро аз рӯи
тартиби дуруст гузор. (Ба 3 Подшоҳон 19: 1-18 нигоҳ кун).

Худованд ба Илёс дар садои пичирроси оҳиста гап зад.

Илёс назди кӯҳи Ҳӯриб (Сино) омад ва шабро дар ғор гузаронд.

Илёс 40 рӯз ва 40 шаб роҳ рафт.

Дар он ҷо боди пурзӯр, баъд зилзила ва баъд оташ ба амал омад.

Худованд ба Илёс гуфт, ки берун омада, бар кӯҳ биистад.

Воқеае ки дар кӯҳи Ҳӯриб рӯй дод, барои
Илёс хеле аҳамиятнок буд, чунки Худо бо ӯ
ба таври махсус гап зад. Маълум буд, ки
Худо вазъиятҳоеро, ки дар онҳо Илёс буд,
хуб медонист.

● Дар қисми аввали ояти тиллоӣ ҳақиқате баён шудааст, ва Илёс он вақт
фаҳмид, ки то чӣ андоза ин ҳақиқат дуруст аст. Ин қисми оятро навис.

Шояд, ту ҳам ба чунин ҳолатҳо дучор шудаӣ, вақте ки фармудаҳои Худоро ба ҷо
оварда, барои наздиконат ғамхорӣ менамудӣ, аммо аз тарафи онҳо танҳо нофаҳмӣ
ва таҳдидҳо медидӣ.

Ояти тиллоӣ барои мо ҳам ҳоло аҳамияти калон дорад. Худо ҳолату вазъиятҳои
моро мебинад ва кӯшишҳоеро, ки мо барои Ӯ мекунем, қадр мекунад. 

Акнун Худованд Илёсро барои тадҳин кардани се шахс фиристод.

● Номҳои онҳоро навис.

Дар ин дарсҳо мо мебинем, ки Худо ба воситаи Илёс чӣ қадар корҳои бисёр кард!
Он вақте ки подшоҳ Аҳъоб ва малика Изобал гуноҳ карда, ба халқ таъсири бад
мерасонданд, Илёс фармудаҳои Худовандро ба ҷо меовард ва халқро сӯи Худои
Ҳақиқӣ бармегардонд. Ӯ ҳам мисли мо одами одӣ буд. Аммо Худо ба ӯ қувват
медод, ки дуруст рафтор кунад. ҲАЁТИ ТУ ҳам метавонад барои Худо фоидаовар
бошад. Барои ин танҳо кӯшиш намо, ки бо тамоми қувва хости Худоро ба ҷо
оварӣ, чуноне ки Илёс мекард.

3.

2.

1.

ҲАМАГӢ: 
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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:



Элишоъ 



Худо ба пайғамбар Илёс фармуд, ки
рафта одамеро, ки номаш Элишоъ аст,
ёбад. Вай баъд аз Илёс пайғамбар
мешавад. 

Он рӯз Элишоъ дар киштзори худ кор
мекард. Илёс назди ӯ омад ва ӯро
даъват кард, ки ба Худо хизмат кунад. 

Элишоъ кори худро монд ва бо
наздикони худ хайрухуш карда, аз ақиби
Илёс рафт.

Баъд аз ин якчанд сол гузашт. Рӯзе Илёс
ва Элишоъ якҷоя дар роҳ мерафтанд.
Ногоҳ як чизи аҷоиб рӯй дод! Аробаи
оташин бо аспҳои оташин пайдо шуд ва
Илёсро ба Осмон бурд.

Акнун Элишоъ супоришҳои Худоро
иҷро мекунад. Худо ба ӯ аз Илёс дида,
ду баробар зиёдтар қувват дод.

Элишоъ аз ақиби кӣ рафт? Аз ақиби И __ __ __ .

Аробаи оташин Илёсро ба куҷо бурд? Ба  О __ __ __ __ .

Кӣ ба Элишоъ қувват дод, ки супоришҳои Худоро иҷро кунад? 

Х __ __ __ .
/10

Расмро ранг кун

�ИКОЯИ 1�УМ: Элишоъ. Худо �ро ба хизмат кардан даъват мекунад.

Ин �икоя дар бораи он аст, ки ч� тавр Худо пай�амбарро таъйин кард.

3 Подшоҳон 
19:19-21 

ва 4 Подшоҳон 
2:1-15-ро хон

Омӯзиши Китоби Муқаддас
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B10



Элишоъ дар тамоми кишвар мегашт ва супоришҳои Худоро ба ҷо меовард. Баъзе вақт ӯ
як оилаеро хабар мегирифт, ки нисбат ба ӯ меҳрубон буд. Онҳо барои пайғамбар дар
болохона ҷой ҷудо карданд ва барояш хӯрок мепухтанд. Дар ин оила кӯдак набуд.
Элишоъ ба онҳо ваъда дод, ки Худо ба онҳо писар медиҳад. Ин суханони пайғамбар
иҷро шуданд! Онҳо писардор шуданд.

Писарак калон шуд. Аммо
рӯзе ӯ касал шуд ва мурд.
Модари ӯ назди Элишоъ
рафта, ба ӯ бадбахтияшро
гуфт. Пайғамбар даррав ба
хонаи онҳо рафт.

Аввал Элишоъ барои
писарак ба Худо дуо кард,
баъд ба даҳонаш ҳаво
дамид. Кӯдак ҳафт бор
атса зад ва чашмонашро
кушод. Писарак зинда
шуд!

Писарак барои он зинда
шуд, ки бо Элишоъ
қуввати Худо буд.

Тамоми оилаи писарак фаҳмиданд, ки Худо хеле тавоно аст!

Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҲА ё НЕ навис.

Ин оила нисбат ба Элишоъ меҳрубон буд.

Зан писардор шуд.

Падари писар назди Элишоъ рафт.

Бо Элишоъ қуввати Худо буд.

Писаракро қуввати Худо зинда кард.

Омӯзиши Китоби Муқаддас B10

/10

�ИКОЯИ 2�ЮМ: Элишоъ. Мадад ба д�стон.
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо бар марг �удрат дорад.

4 Подшоҳон 
4: 8-37-ро хон

Дар назди сурати модар
расми писаракро каш.
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Наамон одами бузург ва сардори лашкари мамлакати Арам буд. Лекин ӯ бемории
махав дошт. Ин бемории бисёр бад буд ва ягон духтур ба ӯ ёрӣ дода наметавонист.
Дар хонаи Наамон як духтараки исроилӣ хизматгор буд. Пайғамбари Худо Элишоъ
дар Исроил зиндагӣ мекард. Духтарак боварӣ дошт, ки Худо ба воситаи Элишоъ
Наамонро шифо дода метавонад.

Инак, Наамон назди Элишоъ рафт. Элишоъ ба ӯ гуфт, ки рафта ҳафт бор дар дарёи
Урдун ғӯта хӯрад. Наамон ба ин дарё даромадан намехост. Аммо барои шифо ёфтан ӯ
бояд гапи пайғамбари Худоро мегирифт.

Наамон итоат кард ва ҳафт бор дар дарё ғӯта хӯрд. Беморӣ даррав нест шуд!

Наамон хеле хурсанд шуд, ки гапи пайғамбари Худоро гирифт! Ӯ фаҳмид, ки ӯро
Худо шифо дод.

Наамон бояд чанд бор ғӯта мехӯрд?

(Ҷавоби дурустро ранг кун)

11  2  5  7

Расмро ранг кун

Омӯзиши Китоби Муқаддас B10
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�ИКОЯИ 3�ЮМ: Элишоъ. Шифо ёфтани махав%.
Ин �икоя дар бораи он аст, ки Худо бар касали�о �удрат дорад. 

4 Подшоҳон 
5: 1-19-ро хон
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Наамон ба хонааш бармегашт. Ногоҳ ӯ дид, ки касе аз паси ӯ давида омада
истодааст. Ин одам хизмагори Элишоъ буд ва номаш Ҷеҳазӣ буд. Ҷеҳазӣ
медонист, ки Наамон ҳамроҳаш барои Элишоъ тӯҳфаҳо оварда буд, лекин
пайғамбар онҳоро нагирифт.

Ҷеҳазӣ мехост ин тӯҳфаҳоро барои худаш гирад. 

Ҷеҳазӣ Наамонро фиреб карда гуфт, ки Элишоъ фикрашро дигар кард ва
мехоҳад як қисми тӯҳфаҳоро гирад. Наамон ба Ҷеҳазӣ ду халта нуқра ва ду
сарулибос дод. Ҷеҳазӣ онҳоро ба хонааш бурда, пинҳон кард.

Ҷеҳазӣ фикр мекард, ки аз кори кардааш ҳеҷ кас хабардор намешавад. Аммо
Худо ҳама чизро мебинад ва медонад! Худо Ҷеҳазиро ҷазо дод. Ҳамон дам
бемории махави Наамон ба вай часпид.

Оё Ҷеҳазӣ барои кори дурӯғаш ҷазо гирифт?

Ҳа / Не (Ҷавоби нодурустро хат зан)

Ҳар яки мо медонем, ки корҳои нодуруст кардаем. 
Бинобар ин ҳар яки мо ба он мӯҳтоҷем, ки Худо моро бахшад. /10

�ИКОЯИ 4�УМ:     Элишоъ. Дур�' (азо дода шуд.
Ин �икоя дар бораи он аст, ки дур�� Худоро хашмгин мекунад.

4 Подшоҳон 
5:19-27-ро хон

Дар назди сурати Ҷеҳазӣ расми ду халта
нуқра ва ду даста либосро каш.

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: Элишоъ: 
Худо ба хизмат кардан даъват менамояд Ояти тиллоӣ:

Еҳушаъ ибни Нун
24:14

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

3 Подшоҳон
19: 19-21 ва
4 Подшоҳон 

2: 1-15-ро хон

Пайғамбар Илёс аллакай солҳои бисёр барои Худо хизмат мекард ва ҳама
супоришҳои Ӯро ба ҷо меовард. Меҳнати ӯ вазнин буд. Акнун, ба қарибӣ Худо ӯро
ба осмон мегирад. 

Худо мехост, ки Элишоъ ба Илёс дар хизматгузорӣ
ёрӣ диҳад. Элишоъ баъд аз Илёс пайғамбари Худо
мешавад.

Рӯзе, вақте ки Элишоъ дар киштзор кор мекард,
наздаш Илёс омад. Ӯ ҷомаи худро бар китфи
Элишоъ партофт. Элишоъ фаҳмид, ки Илёс ӯро
барои ба Худо хизмат кардан даъват карда истодааст.
Ӯ кору бори худро монд ва аз ақиби пайғамбар рафт.

Элишоъ якчанд сол ба Илёс ёрӣ медод. Баъд Худо
қарор кард, ки Илёсро ба Осмон мегирад. Элишоъ аз
Илёс ҷудо шудан намехост, бинобар ин ба ҳама ҷо
ҳамроҳи вай мерафт. Онҳо якҷоя ба назди дарёи
Урдун омаданд.

● Кроссвордро пур кун.

1. Элишоъ дар __ __ __ __ __ __ __  кор мекард.

2. Илёс пайғамбари __ __ __ __ буд.

3. Илёс ба китфи Элишоъ __ __ __ __и
худро партофт.

4. Элишоъ фаҳмид, ки Илёс ӯро барои ба Худо 

__ __ __ __ __ __   кардан даъват карда истодааст.

5. Худо пайғамбар Илёсро дар аробаи 

__ __ __ __ __ __ ба Осмон бурд.
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:
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ҲАМАГӢ: 

Илёс назди дарё истод ва ҷомаашро кашида, бо он обро зад. Оби дарё ба ду тараф ҷудо
шуд, ва онҳо ба воситаи хушкӣ аз дарё гузаштанд. Бо Илёс қувваи Худо буд!

Илёс пеш аз ба Осмон гирифта шуданаш мехост барои Элишоъ ягон кори нек кунад. Ӯ аз
Элишоъ пурсид, ки барои вай чӣ кунад. Элишоъ ҳам мехост ба Худо хизмат намояд. Ӯ
дида буд, ки чӣ тавр қувваи Худо бо Илёс буд. Бинобар ин Элишоъ хоҳиш кард, ки барои
ба Худо хизмат кардан қувваи бисёр дошта бошад!

Ногоҳ аробаи оташин бо аспҳои иташин пайдо шуд, ва дар пеши назари Элишоъ Илёсро
дар гирдбод ба Осмон бурд. Элишоъ хеле зиқ шуд. Баъд ӯ ҷомаи Илёсро аз замин
бардошта, назди дарёи Урдун баргашт. Ӯ дар назди дарё истод ва ҳамон кореро кард, ки
Илёс карда буд. Ӯ бо ҷома оби дарёро зад.

● Ҳарфҳоро ранг кун.

Элишоъ пурсид:

“Худованд Худои
Илёс куҷост?”

4 Подшоҳон 2: 14

Вақте ки Элишоъ бо ҷома оби дарёро зад, оби он ба ду тараф ҷудо шуд, ва ӯ ба воситаи
хушкӣ аз дарё гузашт. Элишоъ боварӣ ҳосил намуд, ки қувваи Худо бо ӯ аст ва ӯ
метавонад кори Илёсро давом диҳад. Акнун Элишоъ халқро сӯи Худои Зинда равона
мекунад.

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

Элишоъ ҷомаи Илёсро аз замин бардошт.

Элишоъ аз дарё шино карда гузашт.

Акнун қувваи Худо бо Элишоъ буд.

Худо ба Элишоъ он чиро дод, ки ӯ аз Илёс хоҳиш карда буд.

Ҳоло ту ҳам метавонӣ ба Ҳамон Худо хизмат намоӣ, ки Илёс ва Элишоъ ба Ӯ хизмат
мекарданд. Ӯ Худои бузург ва тавоно аст! Мувофиқи хости Ӯ зиндагӣ кун ва дар бораи Ӯ
ба дигарон нақл намо.

/4

/4



ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B10

ҲИКОЯИ 2-ЮМ: Элишоъ: Мадад ба дӯстон
Ояти тиллоӣ:

Забур 61: 9

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

4 Подшоҳон
4: 8-37-ро хон

Элишоъ дар тамоми мамлакат гашта, барои Худо хизмат мекард.
Боре ӯ ба шаҳри Шунем омад. Дар он ҷо як оилаи сарватманд
зиндагӣ мекард, ки ба Элишоъ хеле ёрӣ мерасонд. Онҳо барои ӯ
хӯрок тайёр мекарданд ва барояш дар хонаашон як ҳуҷра ҷудо
карда буданд. Акнун Элишоъ метавонист дар он ҷо истода, дам
гирад.

● Расми он чизҳоеро каш, ки соҳибони хона дар ҳуҷраи ӯ гузошта буданд. 

бистар (ҷогаҳ) курсӣ миз чароғ

Элишоъ аз ин оила хеле сипосгузор буд. Ӯ
мехост сипосгузории худро ба онҳо бо ягон
восита баён кунад. Дар ин оила фарзанд
набуд, ва Элишоъ ваъда дод, ки Худо ба
онҳо писар медиҳад. Баъд аз якчанд вақт
онҳо писардор шуданд. Онҳо хеле хурсанд
шуданд!

Аз ин ҳодиса якчанд сол гузашт ва писарак
калон шуд. Рӯзе ӯ назди падараш ба
киштзор рафт. Дар он ҷо сари писарак сахт
дард кард. Ӯро ба хона бурданд, лекин ӯ
нисфирӯзӣ мурд. Модари ӯ даррав назди
Элишоъ рафт. Ӯ медонист, ки Элишоъ
марди Худо аст ва ёрӣ дода метавонад,
чунки дар ӯ қувваи Худо буд.

/8
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Элишоъ ба хонаи онҳо омада, ба ҳуҷраи худ
баромад. Писараки мурда дар он ҷо хобида буд.
Элишоъ дарро аз пасаш маҳкам намуд ва ба
Худо дуо кард. Баъд ӯ ба бадани кӯдак нафас
дамид, ва кӯдак зинда шуд. 
Писарак ҳафт бор атса зад ва чашмонашро
кушод! Худо ба дуои Элишоъ ҷавоб дод. 

Тасаввур мекунӣ, ки чӣ тавр падару модари
писарак хурсанд шуданд, вақте ки ӯро боз
зинда диданд! Чӣ хел хуб аст, ки модари кӯдак
ба қуввати Худо умед мебаст! 
Худо мӯъҷиза кард!

● Нишон деҳ, ки воқеаҳо аз рӯи кадом тартиб рӯй доданд. Ҷумлаҳоро бо рақамҳои аз
1 то 5 рақамгузорӣ кун.

Писарак дар киштзор худашро бад ҳис кард.

Оила писардор шуд.

Модари кӯдак барои ёрӣ назди Элишоъ рафт.

Элишоъ ба Худо дуо кард, ва Худо кӯдакро боз зинда намуд.

Нисфирӯзи писарак мурд.

Худо мехоҳад, ки мо ҳамеша ба Ӯ дуо кунем ва ҳангоми мушкилӣ ба Ӯ умед бандем.

● Ҳарфҳои нуқтадорро ранг кун. Онҳо нишон медиҳанд, ки Элишоъ чӣ кор кард. 

ҲАМАГӢ: 

/10
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас B10

ҲИКОЯИ 3-ЮМ: Элишоъ: 
Шифо додани одами махавӣ

Ояти тиллоӣ:

4 Подшоҳон
5: 15

4 Подшоҳон 
5: 1-19-ро хон

Наамон одами хеле бузург буд. Ӯ сардори
лашкари подшоҳ буд. Аммо ӯ бемории махав
дошт. Ин бемории хеле бад буд ва онро шифо
додан намешуд. 

● Расмро ранг кун.

Дар хонаи Наамон як духтараки хизматгор
зиндагӣ мекард. Ин духтарак аз Исроил буд, аз
он ҷое ки пайғамбар Элишоъ зиндагӣ мекард.
Ӯ медонист, ки Худо метавонад ба Элишоъ
барои шифо додани Наамон ёрӣ диҳад. 

Наамон аз подшоҳи худ рухсат гирифт ва ба
Исроил рафт. Ӯ ҳамроҳаш тӯҳфаҳо - тилло,
нуқра ва якчанд сарулибос гирифт ва ба назди
хонаи Элишоъ омад.

Элишоъ барои пешвоз гирифтани ин меҳмони
олиқадр набаромад. Ӯ назди Наамон
хизматгори худро бо хабар фиристод. Барои
шифо ёфтан Наамон бояд дар дарёи Урдун
ҳафт бор ғӯта хӯрад.

● Хат кашида, аввал ва охири ҷумлаҳоро пайваст кун. Ҷумлаи аввал аллакай 
ҳамчун намуна пайваст карда шудааст.

Духтарак дар бораи пайғамбар Элишоъ омад.

Наамон ба мамлакати Элишоъ нақл кард.

Наамон назди хонаи Исроил равона шуд.

Наамон хафа шуд, ки пайғамбар ӯро пешвоз
нагирифт. Ӯ хашмгин шуд ва дар дарёи Урдун ғӯта
хӯрдан нахост. Аммо хизматгорони Наамон аз ӯ
хоҳиш карданд, ки ба гапи пайғамбар гӯш кунад.
Барои ӯ ин ягона имконияти шифо ёфтан буд.

/5
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ҲАМАГӢ: 

Наамон ба дарёи Урдун даромад. Ӯ якум бор ғӯта хӯрд, аммо беморӣ ҳанӯз гум нашуд. Ӯ
боз ва боз ғӯта хӯрд. Ва танҳо дафъаи ҳафтум, вақте ки Наамон суханони Элишоъро
пурра иҷро кард, ӯ шифо ёфт. Бадани ӯ аз махав тоза шуд. Аз беморӣ ҳатто нишоне
намонд. Ин мӯъҷизаи Худо буд!

Наамон фаҳмид, ки Худои Элишоъ - Худои Ҳақиқӣ аст. Ӯ назди пайғамбар баргашт, то
ки ба ӯ сипозгузорӣ кунад ва тӯҳфаҳо диҳад. Аммо Элишоъ ягон тӯҳфаи ӯро нагирифт!
Пайғамбар медонист, ки на ӯ, балки Худо Наамонро шифо дод.

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

Оё аввал Наамон дар дарёи Урдун ғӯта хӯрдан мехост?

Оё Элишоъ тӯҳфаҳои Наамонро гирифт?

Оё Наамон баъд аз шифо ёфтанаш ба Худо бовар кард?

Чӣ хел хуб аст, ки Наамон гапи пайғамбари Худоро гирифта, шифо ёфт! Ҳамаи мо як
“беморӣ” дорем, ки ҳаёти моро вайрон мекунад ва ба марги абадӣ меоварад. Ин гуноҳ
аст. Лекин Худо ба одамон имконият дод, ки бахшида шудани гуноҳҳояшонро пайдо
карда тавонанд. Худованд Исо барои гуноҳҳои мо дар салиб мурд ва акнун ҳар касеро, ки
аз Ӯ бахшида шудани гуноҳҳояшро илтимос мекунад, бахшида метавонад!

● Калимаҳои партофташударо навис.

Номи бемории Наамон  м__ __ __ __   буд.

Номи “беморӣ”-е ки мо дорем,  г__ __ __ __   мебошад.

Вақте ки Наамон ҳафт бор дар дарёи  У__ __ __ __   ғӯта хӯрд, шифо ёфт.

Агар мо ба  Х__ __ __ __ __ __ __    И__ __   бовар кунем, гуноҳҳоямон бахшида мешаванд.
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Вақте ки Наамон ба хонааш равона шуд, хизматгори Элишоъ, ки номаш Ҷеҳазӣ буд, дар
бораи ин ҳодисаҳои рӯйдода фикр мекард.

● Аз тарафи рост се ибораи қайдшуда оварда шудаанд, ки рафтор ва хислатҳои 
Ҷеҳазиро тасвир мекунанд. Онҳоро дар ҷои холии ҷумлаҳо мувофиқ навис. 

Он гоҳ Ҷеҳазӣ аз паси Наамон давида рафт, то ки вайро дарёб кунад. Наамон ӯро аз дур
дида, ҳайрон шуд. “Чӣ рӯй дод?” - пурсид ӯ. Ҷеҳазӣ дурӯғеро бофта, гуфт:

● Дар ҷои холии ҷумла ибораеро навис, ки ин рафтори Ҷеҳазиро тасвир мекунад.

Наамон бо хурсандӣ ба Ҷеҳазӣ ду халта нуқра ва ду сарулибос дод. Ду хизматгори
Наамон ин борҳоро то хонаи Ҷеҳазӣ оварданд ва ӯ онҳоро дар он ҷо пинҳон кард.

● Дар ҷои холии ҷумла ибораеро навис, ки ин рафтори Ҷеҳазиро тасвир мекунад.

Ҷеҳазӣ Наамонро ____________   _________ .

ИБОРАҲО

фиреб кард
бахил буд

дурӯғ гуфт

ФАМИЛИЯ
ВА НОМ Омӯзиши Китоби Муқаддас B10

ҲИКОЯИ 4-УМ: Элишоъ: Дурӯғ ҷазо дода шуд
Ояти тиллоӣ:

Ишаъё 3: 11

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

4 Подшоҳон 
5: 19-27-ро хон

/2
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Хӯҷаини ман 
беақлона рафтор кард ва

тӯҳфаҳои Наамонро нагирифт.
Кошки ман онҳоро 

мегирифтам!

Ҷеҳазӣ ___________    ________

Ҷеҳазӣ ________________   ___________

Хӯҷаинам маро назди 
шумо фиристод, чунки наздаш

меҳмонҳо омаданд, ва ӯ мехоҳад ба
онҳо нуқра ва сарулибоси нав

диҳад.

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 2



ҲАМАГӢ:

Эҳтимол, Ҷеҳазӣ бисёр хурсанд буд! Ӯ ҳамаро фиреб карда тавонист! Акнун ӯ бой
шуд, ва хӯҷаинаш Элишоъ аз ин кори кардаи ӯ ҳеҷ гоҳ огоҳ намеёбад. Баъд
Ҷеҳазӣ назди Элишоъ баргашт. Пайғамбар аз ӯ пурсид, ки ба куҷо рафта буд.

● Дар ҷои холии ҷумла ибораеро навис, ки ин рафтори Ҷеҳазиро 
тасвир мекунад.

Аммо Элишоъ хуб медонист, ки чӣ рӯй дод.
Элишоъ марди Худо буд, ва Худо ба ӯ ҳама чизро маълум кард.

Худо Ҷеҳазиро барои дурӯғгӯӣ ва бахилияш ҷазо дод, ва бемории Наамон ба ӯ
гузашт. Худо нагузошт, ки Ҷеҳазӣ барои рафтори бадаш беҷазо монад. Акнун ӯ то
охири умраш аз бемории махав азоб мекашад.

● Ҷеҳазӣ аз Наамон чӣ гирифт? Дар гирди ҷавобҳои дуруст хат каш.

мева       ду халта нуқра       сарулибос       чорво

Кӣ Ҷеҳазиро ҷазо дод?  

Ҷазои ӯ чӣ буд?

Китоби Муқаддас мегӯяд, ки дурӯғгӯӣ ва бахилӣ гуноҳ мебошад. Ҳар яки мо
бисёр гуноҳ кардааст. Худо ҳар гуноҳро ҷазо медиҳад. Бинобар ин ба мо бахшида
шудани гуноҳҳоямон лозим аст, ки инро бароямон танҳо Исои Масеҳ дода
метавонад!

● Калимаҳои ояти тиллоиро ранг кун ва аз ёд кун.

Вой бар ҳоли шарир
(бадкирдор), ки вай

бадӣ хоҳад дид.
Ишаъё 3:11
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Бандаат ба ҳеҷ ҷо нарафта буд!

Ҷеҳазӣ ба Елишоъ ____________  _______ 

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:



ДАРСИ 1-УМ: Пайғамбар Илёс 
бо Элишоъ вомехӯрад Ояти тиллоӣ:

1 Қӯринтиён 3:16

3 Подшоҳон 
19:19-21

4 Подшоҳон 
2:1-15-ро хон

Ту аллакай қарор кардаӣ, ки дар оянда кӣ шуда кор мекунӣ? Ин дарс дар бораи
одаме мебошад, ки Худо ӯро ба кори аҳамиятнок даъват намуд. Элишоъ деҳқон
буд, аммо Худо барои ӯ нақшаи дигар дошт. Худо Элишоъро интихоб кард, ки баъд
аз Илёс пайғамбар шавад.

● Вақте ки Илёс Элишоъро ёфт, ӯ дар ин вақт чӣ кор мекард? Дар гирди 
ҷавоби дуруст хат каш.

гандум мекошт       шудгор мекард       ҳосил меғундошт

ба говҳо хӯрок медод

Илёс, пайғамбари Худо, ба китфи Элишоъ ридои (ҷомаи) худро  партофт. Элишоъ
фаҳмид, ки пайғамбар ӯро даъват карда истодааст, ки ҳамроҳаш равад.

● Аз 3Подшоҳон 19:21 қисми охири ҷумларо навис. Дар он ҷо гуфта
мешавад, ки Элишоъ чӣ кор кард.

● Ду касеро номбар кун, ки Элишоъ пеш аз рафтанаш бо онҳо хайрухуш 
кардан хост.

Худо мехоҳад, ки мо ба Ӯ хизмат кунем ва барои Ӯ зиндагӣ
намоем. Аввалин чизе ки Ӯ аз ҳар одам интизор аст - дар
гуноҳҳо тавба кардани одам ва ба Худо итоаткор будани ӯ
мебошад. На ҳар имондор мисли Элишоъ пайғамбар
мешавад. Лекин Худо барои ҳар имондор вазифаи муҳим ва
шавқовар тайёр кардааст. 

Элишоъ якчанд сол ба Илёс ёрӣ медод ва онҳо якҷоя ба Худо
хизмат мекарданд. Лекин баъд вақти он расид, ки Худо хост
Илёсро ба Осмон гирад.

1.

Ва бархоста...
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Фамилия, ном ва адреси худро навис

Фамилия ва ном:

Адрес:

Соли таваллуд:

Муаллим/а:

B10

2.



Матни дуюми Китоби Муқаддасро барои ин
дарс боз як бор хон.

● Дар харита номи маҳалҳоеро навис, ки
Илёс ва Элишоъ бори охир якҷоя ба он
ҷойҳо рафтанд.

● Онҳо дар ҳар маҳал бо киҳо
вомехӯрданд?

● Дар харита расми обро бо ранги кабуд ранг кун.

● Элишоъ мехост ҳамроҳи Илёс равад. Рақами оятҳоеро, ки дар ин бора
мегӯянд, навис.

● Бо СУХАНОНИ ХУД фаҳмон, ки чӣ тавр онҳо аз дарёи Урдун гузаштанд.

Илёс бо хоҳиши калон ба Худо хизмат мекард. Рӯҳи Худо бар Илёс буд. Худо ба ӯ қуввати
мӯъҷиза карданро дода буд. Худо инчунин ба Илёс супоришҳои гуногун медод, ва ӯ ҳама
вақт онҳоро иҷро мекард. Элишоъ инро медид. Ӯ ҳам мехост мисли Илёс вафодорона ба
Худо хизмат намояд. Лекин оё Худо ба Элишоъ ҳам Рӯҳи Худро медода бошад?  

Илёс аз Элишоъ пурсид: “Пеш аз он ки Худо маро гирад, хоҳиш намо, ки барои ту чӣ кунам?”

● Он чиро ки Элишоъ хоҳиш НАКАРДА БУД, хат зан: 

пулро / хӯрокро / ақлу хирадро / Рӯҳи Худоро / маҳорати дар ҷангҳо ғолиб омаданро

Элишоъ мехост, ки пайғамбари мувофиқи хости Худо бошад. Лекин ӯ мефаҳмид, 
ки бе Рӯҳи Худо чунин буда наметавонад. Элишоъ интихоби бохирадона кард: 
ӯ хоҳиш кард, ки Рӯҳи Худо бар ӯ бошад.

● Воқеаҳоро аз рӯи ҳамон тартибе ки онҳо рӯй доданд, рақамгузорӣ кун.

- Ридоъи (ҷомаи) Илёс ба замин афтид.

- Элишоъ мисли Илёс ҷомаи ӯро истифода бурда, аз дарёи Урдун гузашт.

- Ногоҳ Илёс бо аробаи оташин дар гирдбод ба Осмон бурда шуд.

● Элишоъ инро дида, чиро фаҳмид? Ҷумларо бе ҳарфҳои Ш ва З  навис.

ШРЗӮШҲЗИШ      ШХЗУШДЗОШ    ШБЗАШРЗ     ШЗӮШ    ЗАШСЗТШ.

_____________          ______________       ___________      ______        __________

Акнун Элишоъ ҳам мисли Илёс ба Худо хизмат мекард. Ҳоло Худо ба ҳар касе ки
Исои Масеҳро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кардааст ва кӯшиш мекунад
хости Худоро ба ҷо оварад, Рӯҳи Худро медиҳад. Хости Худо барои одамон дар Китоби
Муқаддас баён шудааст. Рӯҳи Худо ба мо қувват медиҳад, ки ба Худо вафодор бошем, 
ҳатто дар ҳолатҳое ки ин ғайриимкон менамояд. 1Қӯринтиён 3:16-ро хон.

Ояти:Ояти:Ояти:

ҲАМАГӢ: 
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Б______ - ____

Ҷ_________

Е____________

д. У_________

Баҳри
Мурда
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Омӯзиши Китоби Муқаддас
ФАМИЛИЯ

ВА НОМB10

ДАРСИ 2-ЮМ: Пайғамбар Элишоъ 
ба ду зан ёрӣ медиҳад Ояти тиллоӣ:

Ҳастӣ 17: 1(б)
4 Подшоҳон

4: 1-37-ро хон

Хизматгузории Элишоъ инчунин барои одамон ғамхорӣ карданро дар бар мегирифт. Он
чизҳоеро, ки ӯ бо мадади Худо мекард, ба одамон бузургӣ ва хислати Худоро нишон медод.
Дар ин ҳикояи Китоби Муқаддас нақл карда мешавад, ки чӣ тавр Элишоъ ба ду зан мадад
кард.

1.  Элишоъ ба бевазан ёрӣ медиҳад.

Ин бевазан баъд аз марги шавҳараш дар ҳолати хеле бад қарор дошт: агар ӯ қарзҳояшонро
барнагардонад, писаронашро ба ғуломӣ мегиранд.

● Кроссвордро пур кун.

1. Бевазан дар зарф чӣ дошт?

2. Ӯ бояд аз ҳамсояҳояш чӣ мепурсид?

3. Элишоъ ба вай гуфт, ки баъд рафта, равғанро
чӣ кор кунад?

4. Агар ӯ қарзҳояшро барнамегардонд, писарони
вай кӣ мешуданд?

5. Бевазан чанд писар дошт?

Мушкилии бевазан ба таври аҷоиб ҳал шуд.

● Дар поён навис, ки Элишоъ ба бевазан чӣ кор карданро фармуд. (Ояти 7)

Бешубҳа, бевазан бисёр хурсанд шуд ва ба Худо сипосгузор буд!

●  Дар зери се ҳақиқат, ки мо аз ин мӯъҷиза дар бораи Худованд мефаҳмем, хат каш.

Худо ҳама корро карда метавонад.     Худо ҷовидон аст.     Худо тағйир намеёбад.

Худо метавонад мӯҳтоҷиҳои моро қонеъ намояд ва ҳатто зиёдтар диҳад.        
Худо меҳрубон ва нек аст.
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ҲАМАГӢ: 

2.  Элишоъ ба як зани сарватманд ёрӣ медиҳад.

Як оила ба Элишоъ дар хонааш ҷой тайёр кард, то ки вай дар он ҷо истода, дам гирифта
тавонад. 

● Дар сурати ҳуҷра расми он чизҳоеро каш, ки ин оила барои Элишоъ дар
он ҷо гузошт.

Баъд аз якчанд вақт Элишоъ ҳам ба онҳо ёрӣ дод. Ин оила фарзанд надошт.

● Элишоъ ба соҳиби хона ва зани ӯ чӣ ваъда кард?

Баъд аз як сол ин оила писардор шуд. Баъд аз якчанд сол ногоҳ кӯдак касал шуд.

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

Писарак бегоҳӣ мурд.

Падари писарак назди Элишоъ рафт.

Хизматгори Элишоъ, Ҷеҳазӣ, ҳаёти кӯдакро
баргардонда натавонист.

Элишоъ ба Худо дуо мекард.

Писарак панҷ бор атса зад ва чашмонашро кушод.

Ин зан фаҳмид, ки барои Худо ягон чизи ғайриимкон вуҷуд надорад. Худо ӯро баракат
дода фарзанд дод, ва баъд ба воситаи Элишоъ боз писарашро зинда кард. Ин ҳодиса ба мо
хотиррасон мекунад, ки танҳо Худо бахшандаи ҳаёт аст, хусусан - бахшандаи ҳаёти
ҷовидонӣ. Румиён 6: 23-ро хон.

Худо ҳоло ҳам бузург ва тавоно аст! Ба Ӯ боварӣ кардан меарзад! Ӯ медонад, ки кай ба мо
дар ҳақиқат кӯмак лозим аст. Ӯ дилҳои моро мебинад ва мехоҳад, ки мо гуноҳ накунем. 

● Қисми дуюми ояти тиллоиро навис (баъд аз дунуқта). 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМ

Омӯзиши Китоби Муқаддас B10

ДАРСИ 3-ЮМ: Пайғамбар Элишоъ 
ба як марди ҳарбӣ ёрӣ медиҳад

Ояти тиллоӣ:

Румиён 4: 7
4 Подшоҳон

5: 1-16-ро хон

Дар шимоли Исроил кишвари Арам ҷойгир буд.

● Наамон яке аз шаҳрвандони аҳамиятноки ин кишвар буд.
Маълумотномаро дар бораи ӯ пур кун.

Наамони бечора! Ӯ бо бемории
шифонаёбанда - махав бемор буд. Ин беморӣ
саломативу ояндаашро нобуд мекунад,
азобҳои сахт меоварад ва дар натиҷа
мекушад. Аммо ногаҳон Наамон дар бораи
Элишоъ, ки дар Исроил зиндагӣ мекард,
фаҳмид. Шояд, ин пайғамбар ӯро шифо дода
метавониста бошад.

Бемории махавро ба гуноҳ монанд кардан
мумкин аст. Гуноҳ саломатӣ ва пешрафти
моро нобуд мекунад, дарду азоб меоварад ва
дар наиҷа ба марги абадӣ дар дӯзах
меоварад. Акнун Наамон медонад, ки кӣ
метавонад ба ӯ ёрӣ диҳад. Мо ҳам нақшаи
Худоро оид ба наҷот додани мо медонем. Ин
нақша ба мо мефаҳмонад, ки чӣ тавр мо
метавонем аз гуноҳ озод шавем.

● Номҳои одамони дар ин воқеа иштироккардаро дар
муаммо навис, ва мефаҳмӣ, ки баъд чӣ рӯй дод.

● Наамон ҳамроҳи худ ба ғайр аз мактуби подшоҳи
Арам боз чӣ гирифт? 

Наамон хато кард! Ӯ на пеши пайғамбари Худо Элишоъ,
балки назди подшоҳи Исроил рафт.

● Подшоҳи Исроил мактубро хонда, чӣ гуфт?
Калимаҳоро дуруст ҷудо карда, дар поён навис. (о. 7)

ОёманХудоҳастам,кибимиронамвазиндагардонам?

/3

/1

/4

Вазифае ки ӯ ишғол мекард:

Ӯ _________  _________и  подшоҳи Арам буд.

Мушкилоти саломатии ӯ:

Ӯ _________________ буд.

Хислатҳои хоси ӯ:

Ӯ паҳлавони ____________ буд.

Ӯ бар _____________ ғолиб омад.

МАЪЛУМОТНОМАИ

Наамон

ТАРТИБИ
ВОҚЕАҲО

___________________

________________

ба хотуни худ (зани
Наамон) гуфт.

Зани Наамон ба

________________
гуфт.

Вай назди подшоҳи

___________  рафт.

Подшоҳ ӯро назди
подшоҳи

________________
фиристод.

/4
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Вақте Элишоъ фаҳмид, ки чӣ рӯй дод, одам фиристода, Наамонро назди худ даъват кард.

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

Элишоъ Наамонро ба хонааш даъват кард.

Элишоъ назди аробаи Наамон омад ва бо ӯ сӯҳбат кард.

Элишоъ ба воситаи хизматгораш ба Наамон гуфт, ки 
рафта дар дарёи Урдун ҳафт бор ғӯта хӯрад, то ки пок шавад. 

Наамон ба хашм омад, чунки пайғамбар барои шифо додани ӯ ҳатто ба пешвозаш набаромад. 
Ӯ дар дарёи Урдун ғусл карданро бемантиқ ҳисоб мекард ва ин корро кардан нахост.

●      Ҳарфҳоро ҷо ба ҷо гузор ва номи ду дарёи кишвари Наамонро, ки ӯ хотиррасон 
кард, навис.

НАОМО РФАФРА

Китоби Муқаддас кушоду равшан мегӯяд, ки барои аз гуноҳҳои худ пок шудан

ТАНҲО ЯК РОҲ вуҷуд дорад.

● Калимаҳои партофташударо аз 1 Юҳанно 1: 7 навис. 

“ ва ...................   ............................  .......  ....................................    ................................

моро аз ҳар гуноҳ пок менамояд”. 

Аммо хизматгорони Наамон ӯро бовар кунонда тавонистанд, ки суханони Элишоъро
ба ҷо биёрад.

● Наамон мувофиқи суханони пайғамбар рафтор кард ва
шифо ёфт. Рақами оятеро, ки дар ин бора мегӯяд, навис.

Наамон фаҳмид, ки чӣ тавр шифо ёфта метавонад, аммо танҳо вақте ки ӯ суханони
пайғамбарро иҷро кард, махав гум шуд. Донистани он, ки Исои Масеҳ барои гуноҳҳои
одамон мурдааст, кифоя нест. Барои аз гуноҳҳо пок шудан ту бояд эътироф намоӣ, ки Исои
Масеҳ инчунин барои гуноҳҳои ту мурдааст, ва аз Ӯ хоҳиш намоӣ, ки Худованд ва Наҷоткори
ту шавад. 

Вақте Наамон дид, ки махав гум шуд, хеле шод гашт. Ӯ даррав назди Элишоъ баргашт, то ки
барои шифо ёфтанаш ба ӯ сипосгузорӣ намояд.

●    Навис, ки Наамон ба воситаи ин шифоёбӣ дар бораи Худо чӣ фаҳмид (4 Под. 5:15).

Вақте ки гуноҳҳои мо бахшида мешаванд, мо ҳам хушбахтии ҳақиқӣ пайдо мекунем!

/1
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ҲАМАГӢ: 



ФАМИЛИЯ
ВА НОМ

Омӯзиши Китоби Муқаддас B10

ДАРСИ 4-УМ: Пайғамбар Элишоъ
ғалаба ваъда мекунад Ояти тиллоӣ:

Ишаъё 41: 13

4 Подшоҳон
6: 24, 25

7: 1-20-ро хон

● Тасаввур кун, ки дар он рӯзҳо рӯзномае (газетае) чоп карданд. Ҷойҳои холии 
ҷумлаҳоро бо калимаҳои даркорӣ пур кун.

Дар шаҳр танҳо як шахс ба воҳима наафтода буд. Ин шахс Элишоъ буд. Ӯ медонист, ки
Худо вазъиятро назорат мекунад. Худо ба ӯ гуфт, ки баъд чӣ рӯй медиҳад.

● Калимаҳои партофташударо навис, то фаҳмо шавад, ки Худо ба воситаи 
Элишоъ ба сокинони шаҳр чӣ гуфт.

“Пагоҳ дар ҳамин вақт  ....................  ва  ..................  бо нархи хеле арзон
фурӯхта мешавад”.

Дар назди дарвозаи шаҳр чор одами махавӣ менишастанд. Онҳо қарор карданд,
ки назди арамиён мераванд.

● Навис, ки онҳо чӣ фикр
карда, қарор намуданд, ки
назди арамиён мераванд.

Аммо махавиён ҳисси тарсро аз худ дур
карда, қарор карданд, ки назди арамиён
мераванд. Онҳо ба урдугоҳи (қароргоҳи) арамиён омада диданд, ки дар он ҷо ҳеҷ кас нест ва
ҳайрон шуданд. Одамон хӯрокворӣ, аспҳо, харҳо ва дигар чизҳояшонро монда, рафтаанд!

● Ояти 8-ро бо диққат хон ва дар муаммо дар гирди шаш калимае хат каш, ки
дар ин воқеа вомехӯранд. 

Калимаҳо дар самтҳои гуногуни муаммо
пинҳон карда шудаанд. Аз ҳарфҳои боқимонда
ҷумлае тартиб деҳ. Ин ҷумла мефаҳмонад, ки
барои чӣ дар лашкари арамиён чунин ҳолат
рӯй дод.

ШАҲР ДАР МУҲОСИРА
Лашкари арамиён муҳосираи шаҳри С....................... давом дода
истодааст.
Ҳеҷ кас аз шаҳр баромада ва ба он даромада наметавонад. Дар
шаҳр г........................и сахт аст. 
Он чизе, ки ба ҷои хӯрок фурӯхта мешавад, хеле қ....................  аст.

Одамон хеле ноумед шудаанд.
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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:

● Ҷумларо пурра кун, то фаҳмо гардад, ки махавиён қарор карданд, ки
чӣ кор мекунанд.

● Тасаввур кун, ки дар он рӯзҳо боз як рӯзномае чоп карданд. Ҷойҳои 
холии ҷумлаҳоро бо калимаҳои даркорӣ пур кун.

● Дар кадом оят гуфта мешавад, ки пешгӯии
Элишоъ иҷро шуд?

Аз одамони шаҳр баъд аз муҳосира танҳо як одам аз хӯроки фаровон лаззат
бурда натавонист. Ин одам саркардаи подшоҳ (фармондеҳ дар лашкари
подшоҳ) буд. Ӯ ба қуввати Худо шубҳа мекард.

● Суханони гуфтаи ӯро аз 4 Подшоҳон 7: 2 навис. 

● Баъд бо ин саркарда (фармондеҳ) чӣ рӯй дод?

Худо мехоҳад, то мо донем, ки ҳама гуна вазъият дар зери назорати Ӯ аст.
Ҳамаи мо бо душвориҳо дучор мешавем, аммо Худо Тавоно аст. Ӯ моро
дӯст медорад ва мехоҳад, ки мо пурра ба Ӯ бовар кунем ва умед бандем.

МУҲОСИРА БА ОХИР РАСИД!

Муҳосираи Сомария хеле аҷоиб ба охир расид. Вақте
махавиён гуфтанд, ки дар ............. арамиён ҳеҷ кас нест,
подшоҳ фикр кард, ки арамиён аз урдугоҳ ...................
ва пинҳон шуданд, то ки бо фиреб ба ............. дохил
шаванд. Подшоҳ барои тафтиш кардани ин ҳодиса ду
.................  фиристод. Онҳо рафта диданд, ки махавиён
ҳақиқатро гуфтанд.
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ДАРСИ 1-УМ: Илёс ва Элишоъ
Ояти тиллоӣ:

Румиён 12: 1

3 Подшоҳон 
19:19-21

4 Подшоҳон 
2:1-22-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Матто 6:24  •  Румиён 12:1,2   •  1 Таслӯникиён 4:16-18 

Элишоъ деҳқон буд. Дар Китоби Муқаддас ҳамаи номҳо маънои муайян доранд.
Маънои номи Элишоъ “Худо наҷот аст” мебошад. 

Худо муқаррар кард, ки Элишоъ пайғамбар шавад. Ин воқеа чунин рӯй дод.

1)  3 Подшоҳон 19: 19-21.  - Вохӯрии Илёс бо Элишоъ.

● КРОССВОРД

1. Элишоъ заминро ...................... мекард.

2. ва 3. Пешопеши вай ....................... ҷуфт ........
буданд. Назди ӯ пайғамбари машҳур Илёс омад 
ва ридои (ҷомаи) худро бар китфи вай партофт. 

4. ва 5. Элишоъ говҳоро тарк намуда, аз ақиби
пайғамбар давид, ва гуфт: “Изн (иҷозат) бидеҳ,
ки .....................  ...................... худро бибӯсам, ва
сонӣ аз ақиби ту биравам”.

Элишоъ ду ҷуфт говҳоро кушта, гӯшташонро бар оташ пухт ва ба одамон тақсим
кард.

● Баъд ӯ чӣ кор кард?

Вақте ки Илёс бар китфи Элишоъ ҷомаи
худро партофт, Элишоъ фаҳмид, ки
пайғамбар ӯро ба хизмати Худо даъват карда
истодааст. Ӯ ҳама чизро монд, ва бо
наздиконаш хайрухуш карда, далерона аз
ақиби пайғамбари Худо рафт.
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ҲАМАГӢ:

2)  4 Подшоҳон 2: 1-15.  - Илёс ва Элишоъ аз якдигар ҷудо мешаванд.
Элишоъ якчанд сол ба Илёс дар хизматгузорӣ
ёрӣ медод. Онҳо якҷоя ба Худо хизмат
мекарданд. Ва акнун Худо қарор кард, ки
Илёсро ба Осмон мегирад.

● Дар харита номҳои маҳалҳоеро навис, ки
Илёс ва Элишоъ ба он ҷойҳо рафтанд.

Дар ҳар кадоми ин маҳалҳо Илёс кӯшиш
мекард Элишоъро розӣ кунонад, ки дар он ҷо истад, аммо Элишоъ розӣ намешуд.  

● КРОССВОРД

Илёс бо ридои (ҷомаи) худ ........... (1) зад ва об ба ду

тараф ҷудо шуд, ва онҳо ба воситаи ............... (2) ба

соҳили дигари дарё гузаштанд. Вақте ки онҳо роҳ

мерафтанду сӯҳбат мекарданд, ногоҳ аробаи ................ (3)

ва ................. (4) оташин пайдо шуданд. ......................... (5)

Илёсро дар .................. (6) ба осмон гирифт.

Китоби Муқаддас мегӯяд, ки рӯзе Худо ҳама масеҳиёни ҳақиқиро ба Осмон мегирад, то
ки онҳо ҳамеша бо Ӯ бошанд.

● 4 Подшоҳон 2: 14-ро хон. Элишоъ чӣ гуна савол дод?

● Вақте ки Элишоъ бо ҷомаи Илёс обро зад, чӣ рӯй дод?

● Пайғамбарони дигар бо диққат нигоҳ мекарданд. Мувофиқи суханони онҳо ин 
ҳодисаи рӯйдода чиро ифода мекард?

3)  4 Подшоҳон 2: 19-22. -  Мӯъҷизаи аввали Элишоъ дар назди мардум. 

● Ҷойҳои холии ҷумлаҳоро пур кун ва ҷавобҳоро дар
муаммо ёфта, дар гирдашон хат каш.

Сокинони Ериҳӯ ба Элишоъ шикоят карда гуфтанд, ки ........... 
шаҳрашон бад аст. Элишоъ хоҳиш кард, ки ба ӯ ................  ..........  
бо намак биёранд. Ӯ намакро ба сарчашмаи об андохт, ва об шифо
ёфт. Худованд ба воситаи Элишоъ ваъда дод, ки аз ин об дигар
.............. нахоҳад буд.

Дар ин дарс мо бо Элишоъ шинос шудем. Худо ӯро даъват намуд, ки кори Илёсро давом
диҳад ва барои ин ба ӯ қувваи лозимиро дод. Ҳар яки мо ҳам метавонад ба Худо 
хизмат кунад. Мо бояд фармудаҳои Ӯро, ки дар Китоби Муқаддас баён шудаанд, 
иҷро кунем. Ва Ӯ барои ин ба мо қувваи лозимиро медиҳад. Румиён 12: 1-2-ро хон.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
B10

ДАРСИ 2-ЮМ: Элишоъ ва мадади ӯ ба одамон
Ояти тиллоӣ:

Забур 83: 13
4 Подшоҳон

4: 1-44-ро хон

Хониши иловагӣ: • Эфсӯсиён 3: 20-21  •  Филиппиён 4: 13.

Дар ин дарс дар бораи чор мӯъҷиза нақл карда мешавад, ки Худо ба воситаи Элишоъ ба
амал овард.

1)  Оятҳои 1-7. -  Бевазани бечора.
● Назди Элишоъ як бевазан омад, ки дар ҳолати душвор буд. Сабаби дарду алами 

ӯро баён кун.

● Ду саволеро, ки Элишоъ ба ӯ дод, навис.

● Бевазан дар хонааш фақат кадом як чиз дошт?

Элишоъ ба бевазан гуфт, ки чӣ бояд кунад.

● Ҷумлаҳоро бо рақамҳои аз 1 то 6 рақамгузорӣ намуда, онҳоро
аз рӯи тартиби дуруст гузор.

Ҳамроҳи писаронат ба хона даро.

Қарзҳоятро адо кун, ва аз он чи боқӣ мемонад, зиндагӣ кун.

Барои худат зарфҳои (кӯзаҳои) холӣ бипурс.

Рафта, равғанро бифурӯш.

Равғанро дар зарфҳо бирез, ва он чи пур шавад, ба каноре бимон.

Дарро аз аз пушти худат ва писаронат бибанд.

2)  Оятҳои 8-37. - Зани шунемӣ.
● КРОССВОРД
Аз чап ба рост
1. Зан дар кадом шаҳр зиндагӣ мекард?
2. Элишоъ дар кадом кӯҳ буд?
3. Зан назди Элишоъ ба кӯҳ омад ва ба ................ часпид.
4. Элишоъро инчунин марди ............  меномиданд.
5. Номи навкари (хизматгори) Элишоъ чӣ буд?
6. Писарак ба ................... худ гуфт, ки “Вой, сарам!”

Аз боло ба поён
7. Писарак кай мурд?
8. Яке аз чизҳое ки дар ҳуҷраи Элишоъ буд.
9. Яке аз чизҳое ки дар ҳуҷраи Элишоъ буд.
10. Элишоъ ба Худо ........ кард, ва Худо писаракро зинда намуд.
11. Писарак чанд бор атса зад?

1.
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ҲАМАГӢ: 

● Элишоъ барои зинда шудани кӯдак аз ҳама аввал чӣ кор кард? Ояти 33-ро хон.

Элишоъ медонист, ки худаш барои ин писарак ҳеҷ чиз карда наметавонад, чунки қувват
надорад. Лекин бо Элишоъ қувваи Худо буд, ки ӯ ба воситаи он мӯъҷизаҳо ба амал
оварда метавонист. Маҳз бо қуввати Худо Элишоъ писари зани шунемиро зинда карда
тавонист.

3)  Оятҳои 38-41. -  Хӯроки заҳролуд.

Боре Элишоъ ҳамроҳи дигар пайғамбарон дар Ҷилҷол зиндагӣ мекард, ки дар наздикии
Ериҳӯ воқеъ буд. Ин як ноҳияи биёбонӣ бо шароити душвор барои зиндагӣ буд. Дар он
ҷо каҳтӣ (гуруснагӣ) буд. Эҳтимол онҳо аз сабаби норасоии озуқаворӣ аз растаниҳои
ёбоӣ барои худ хӯрок тайёр карданд.  

● Онҳо аз чӣ хӯрок тайёр карданд?

● Вақте ки пайғамбарон хӯрокро чашиданд, чӣ гуфта фарёд заданд?

● Элишоъ ба дег чӣ андохт?

Ин боз як мисоли қувваи Худо аст, ки ба воситаи Элишоъ зоҳир шуд.

4)  Оятҳои 42-44. - Зиёд шудани хӯрок.

● Як шахс аз Баал-Шолишо чӣ овард?

● Чанд кас аз ин хӯрок сер шуданд?

Хӯрок, чӣ тавре ки Худованд гуфт, ҳатто зиёдатӣ монд. Мо мебинем, ки Худо бандагони
Худро тарк намекунад. Ҳамин тавр низ бо бевазани бечора рӯй дода буд. Элишоъ
пайғамбари интихобшудаи Худо буд. Худо ба воситаи ӯ бисёр мӯъҷизаҳо ба амал
меовард, то ин ки одамон Худои муҳаббат, пок ва тавоноро беҳтар фаҳмида тавонанд ва
ба Ӯ бовар кунанд.

Худоро дӯст дор ва дили худро пок нигоҳ дор. Худо мехоҳад, ки туро ҳам
барои ҷалоли Худ истифода барад.
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
B10

ДАРСИ 3-ЮМ: Элишоъ ва сардори лашкар
Ояти тиллоӣ:
2 Қӯринтиён

5: 17

4 Подшоҳон

5: 1-27-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Ададҳо 32: 23  •  2 Қӯринтиён 5: 17  •  Ғалотиён 6: 7.

Ин дарс дар бораи сардори лашкари подшоҳи Арам мебошад.

● Ин одамро тасвир кун.

Мутаассифона, ин одам гирифтори бемории хеле бад -  махав буд, ки онро шифо додан
имконнопазир буд. Аммо ӯ як духтараки хизматгор дошт, ки аз Исроил буд. Ин духтарак
одамеро медонист, ки ин сарлашкарро шифо дода метавонист. 

● Дар ин боб танҳо номи се одам зикр мешавад.
Ин номҳоро дар кроссворд навис.

1.  Номи пайғамбар.
2.  Номи сарлашкар.
3.  Номи навкари (хизматгори) пайғамбар.

Сарлашкар ба Исроил равона шуд. Ӯ умед дошт, ки
дар он ҷо шифо меёбад. Ӯ ҳамроҳаш мактуб барои
подшоҳи Исроил ва тӯҳфаҳои қиматбаҳо гирифт.

● Подшоҳи Исроил мактубро хонда, чӣ кор кард?

● Барои чӣ ӯ фикр кард, ки хоҳиши подшоҳи Арам иҷронашаванда аст?

● Кроссвордро бо номи се маҳал, ки дар ин боб зикр мешаванд, пур кун.

1.  Элишоъ дар ..................... зиндагӣ мекард.
2.  Духтараки хизматгор аз ......................... буд.
3.  Наамон номи дарёҳои ........................ро номбар кард.

Элишоъ аз воқеаи рӯйдода хабар ёфт ва назди Наамон
одам фиристод. Наамон назди хонаи Элишоъ омад.
Лекин Элишоъ ба пешвози сарлашкар набаромад ва
ҳатто ӯро ба хонааш даъват накард. Ӯ назди Наамон
хизматгори худро бо хабар фиристод.

● Элишоъ ба Наамон гуфт, ки чӣ кор кунад?
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● Муносибати Наамон ба ин суханони пайғамбар чӣ гуна буд?   

● Кӣ Наамонро бовар кунонд, ки суханони Элишоъро ба ҷо биёрад?

Баъд аз чунин шифоёбии мӯъҷизанок Наамон пур аз сипосгузорӣ назди Элишоъ
баргашт. Ӯ ба Элишоъ тӯҳфаҳо овард, аммо пайғамбар онҳоро нагирифт. Дар асл
натанҳо бадани Наамон шифо ёфт, балки инчунин дили ӯ тағйир ёфт. Пеш ӯ ба худои
дурӯғин, бут, саҷда мекард.

● Номи ин бут чӣ буд?

Акнун ӯ фаҳмид, ки танҳо як Худои ҳақиқӣ вуҷуд дорад. Худое ки ба Ӯ Элишоъ хизмат мекунад. 

● Он қисми ояти 15-ро, ки дар ин бора мегӯяд, навис.

● Наамон ин ҳақиқатро фаҳмида, қарор кард, ки ҳаёташро иваз мекунад. 
Ӯ қарор кард, ки дигар чӣ кор намекунад? (Ояти 17))

Худо Ягона Шахсест, ки сазовори парастиш мебошад. Дар ин бора андеша кун.
Ин ҳақиқат ба ҳаёти ту чӣ гуна таъсир мерасонад?
●  Элишоъ ҳангоми бо Наамон хайрухуш кардан ба ӯ чӣ гуфт?

Элишоъ як хизматгор дошт, ки номаш Ҷеҳазӣ буд. Вай дид, ки
хӯҷаинаш тӯҳфаҳои қиматбаҳоро нагирифт, ва аз чашмгуруснагӣ
пур шуда, аз паси Наамон шитофт.

●   Ӯ барои аз Наамон гирифтани нуқра ва сарулибос ба вай чӣ гуна дурӯғ гуфт?

Ҷеҳазӣ нуқра ва сарулибосро дар хонааш пинҳон кард, аммо Худо ҳама чизро ба
Элишоъ ошкор намуд. Вақте ки Ҷеҳазӣ назди Элишоъ баргашт, пайғамбар аз ӯ
пурсид: “Ту дар куҷо будӣ?” Лекин Ҷеҳазӣ боз дурӯғ гуфт.

● Ӯ ба Элишоъ чӣ ҷавоб дод?

Ҷеҳазӣ фикр мекард, ки ҳеҷ кас аз кори кардааш хабардор намешавад, аммо Худо ба Элишоъ
тамоми воқеаи рӯйдодаро ошкор кард.

● Баъд бо Ҷеҳазӣ чӣ рӯй дод?

Ин барои Ҷеҳазӣ натиҷаи хеле бад буд - охир ӯ бисёр солҳо ҳамроҳи пайғамбари Худо буд, ва
шоҳиди мӯъҷизаҳои бисёр буд! Аммо бо вуҷуди ин ӯ аз сабаби чашмгуруснагӣ дурӯғ гуфт,
бинобар ин Худо ӯро ҷазо дод. Ҳар одам табиати гуноҳолуд дорад ва худаш танҳо бар он ғолиб
омада наметавонад. Ин табиат одамро ба гуноҳ кардан водор мекунад. Ҳар одам мисли Ҷеҳазӣ
дар пеши Худо айбдор аст. Ба мо лозим аст, ки Худо моро бахшад, то ин ки мо аз Ӯ таваллуди
нави рӯҳонӣ ёбем. Китоби Муқаддас таълим медиҳад, ки ҳар касе ки дар Масеҳ аст, аллакай
махлуқи нав мебошад, ки мехоҳад ба Худо писанд ояд. Дар 2 Қӯринтиён 5: 17 ба мо гуфта
шудааст: “Пас, касе ки дар Масеҳ аст, махлуқи навест; чизҳои қадима гузаштааст, 
ва инак ҳама чиз нав шудааст”.

ҲАМАГӢ: 
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ФАМИЛИЯ
ВА НОМОмӯзиши Китоби Муқаддас

Ҳикоя аз Китоби Муқаддас сатҳи 4
B10

ДАРСИ 4-УМ: Элишоъ ва лашкари арамиён 
Ояти тиллоӣ:
1 Қӯринтиён

15: 57 

4 Подшоҳон
6: 24-25

7: 1-20-ро хон

Хониши иловагӣ: •  Луқо 4:17-19  •  Юҳанно, боби 6  •  1 Юҳанно 1: 6-7.
Лашкари арамиён бо сардории подшоҳашон Бин-Ҳадад ба Исроил ҳуҷум карданд. Онҳо
Сомарияро, ки дар он ҷо подшоҳ зиндагӣ мекард, муҳосира намуданд, ва ҳеҷ кас ба шаҳр
даромада ва аз он баромада наметавонист. Аз ҳамин сабаб дар шаҳр каҳтии (гуруснагии)
сахт сар шуд. Вазъият хеле душвор буд, ва худи подшоҳ низ ноумед шуда буд. Ӯ мехост
ягон касро дар ин вазъият айбдор кунад. Ин одам Элишоъ шуд! Подшоҳ фармон дод, ки
сари Элишоъро аз танаш ҷудо кунанд, ва назди ӯ одамеро фиристод. Аммо Элишоъ
аллакай ин одамро интизор буд ва ба воситаи ӯ ба подшоҳ хабари Худоро расонд.

● Ин хабарро дар поён навис.

Саркардаи подшоҳ (фармондеҳ дар лашкари подшоҳ) ба суханони Худованд
бовар накард. Аз ҳамин сабаб Элишоъ барои ин одам боз як хабар гуфт.

● Дар поён навис, ки ин чӣ гуна хабар буд.

Баъд дар ин боб нақл карда мешавад, ки ин пешгӯии Худо чӣ тавр иҷро шуд. 
Ба назар чунин менамуд, ки барои сокинони Сомария дигар умед набуд, лекин
Худо ба онҳо ёрӣ дод.

● Худованд мӯъҷиза ба амал овард. Аскарони арамӣ овози чиро
шуниданд?

Арамиён фикр карданд, ки подшоҳи Исроил подшоҳони ҳиттиён ва мисриёнро
киро кардааст, то ки ба онҳо ҳуҷум оваранд. 

● Арамиён чӣ кор карданд?

Дар назди дарвозаҳои Сомария чор одам муҳокима мекарданд, ки дар чунин
вазъият чӣ кор кунанд. Онҳо аз сабаби бемории хавфнокашон - махав берун аз
шаҳр зиндагӣ мекарданд. Онҳо иҷозат надоштанд, ки ҳамроҳи оилаҳояшон ё
дигар одамон зиндагӣ кунанд. Ин одамон ҳам гурусна буданд ва қарор карданд,
ки барои зинда мондан танҳо як имконият доранд.
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ҲАМАГӢ: 

● Махавиён қарор карданд, ки чӣ кор мекунанд?

● Дар рӯ ба рӯи ҷумлаҳо ҷавоби ҲА ё НЕ навис.
Онҳо дар вақти говгум (шом) ба урдугоҳи (қароргоҳи) арамиён рафтанд.  

Онҳо диданд, ки дар он ҷо ҳеҷ кас нест ва ҳайрон шуданд.                           

Онҳо ба яке аз хаймаҳо даромада, хоб рафтанд.                                               

Онҳо барои худ нуқра, тилло ва либос гирифтанд ва рафта пинҳон карданд.   

Онҳо гаштаву баргашта аз хаймаҳо ҳар чи бештар чизҳоро мегирифтанд
ва барои худ пинҳон мекарданд.

Шабона дарвозаҳои шаҳр баста шуда буданд, ва дарвозабонҳо даромадгоҳи
шаҳрро посбонӣ мекарданд. Ба ин чор махавӣ ҳеҷ кас халал расонда наметаво-
нист. Лекин онҳо ногаҳон фаҳмиданд, ки худпарастона рафтор карда истодаанд. 

● Ин дафъа махавиён қарор карданд, ки чӣ кор мекунанд?

Подшоҳ ин хабарро шунида, фикр кард, ки арамиён мехоҳанд онҳоро фиреб диҳанд. Онҳо
мехоҳанд ҳилагарона ба онҳо ҳуҷум кунанд! Эҳтимол, душманон дар саҳро пинҳон
шудаанд ва интизоранд, ки ҳар чӣ бештар одамон барои ҷустуҷӯи хӯрок аз шаҳр берун
бароянд. Он гоҳ подшоҳ барои дида фаҳмидани ин ҳолат якчанд одамони худро фиристод.

● Онҳо рафта чиро диданд?

Одамон аз шаҳр баромада, назди хаймаҳои арамиён рафтанд ва диданд, ки душманон
ҳама чизҳояшонро партофта рафтаанд. Хӯрок бисёр шуд, ва чуноне ки Элишоъ гуфта буд,
нархи он дар Сомария хеле паст фуромад. Хабари хуше ки махавиён оварданд, зуд дар
тамоми шаҳр паҳн шуд. Худо ба халқи Сомария ҳамин хел ғалабаи аҷоиб бар
душманонашон бахшид! Пешгӯии дуюми Элишоъ низ иҷро шуд (ба ояти 2 нигоҳ кун).

● Ин пешгӯӣ чӣ тавр иҷро шуд?

Сокинони Сомария ғалаба карда наметавонистанд, аммо Худо онҳоро наҷот дод.  

● Дар ояти тиллоӣ дар бораи ғалабаи Худо барои мо гуфта мешавад.
Онро дар поён навис.

Чӣ тавре ки сомариён худашон дар ҷанг ғолиб омада наметавонистанд, инчунин одамон
низ худашон ҳар рӯз бар гуноҳ ғолиб омада наметавонанд. Хабари хуш ин аст, ки ҳар
одам метавонад бар гуноҳ ва марг ғалаба дошта бошад! Чӣ тавр? Ба воситаи боварӣ ба он,
ки Худованд Исо барои гуноҳҳои ту ҳам мурдааст. 1 Қӯринтиён 15: 54-56-ро хон. 
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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:


