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جلسه نهم

تقدیم کن
هدف :

من جالل را به خداوند می دهم،چون 

تمامی جالل از آن اوست.

رده سنی :

۴  تا  ۸ سال 

آیه حفظی:

پس هرچه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و 

خواه هر کار دیگر، همه را برای جالل نام خدا بکنید. 

اول قرنتیان 1۰ : 31 



سخنی با مربی 
کودکان در این درس نامه می آموزند، که مالک اصلی بدنشان، توانایی هایشان و افکارشان و خودشان، 

خداوند است. پس هر آنچه که انجام می دهند، برای خداوند است و آن را به خداوند تقدیم کنند.

آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
برای انجام این بازی نیاز به ساخت یک تاس است.)تصویر ساخت تاس در زیر صفحه قرار داده شده 

است(
نحوه بازی : برروی تاس شش تصویر وجود دارد، به نوبت هرکدام از بچه ها تاس را بیاندازند و روی 

هر کدام از تصاویر آمد همه کودکان آن را انجام دهند. 

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کالم اول قرنتیان 10 : 31 - 33

مربی عزیز : شما می توانید برای شروع درس توانایی های هر کودک که در مورد آن صحبت شده را 
یادآوری کنید و آنها را تشویق کنید.

)مثال: ماهرخ: تو خیلی خوب نقاشی می کشی/ عرفان: خوب پازل درست می کنی و ...(
خداوند به همه ما توانایی هایی بخشیده است.

بچه ها فکر می کنید این توانایی ها را چه کسی در وجود ما قرار داده است؟ خالق ما، یعنی خداوند 
با تالش و تمرین  اگر صدای خوبی داریم،  است. مثال  را در وجود ما قرار داده  این توانایی ها  ما، 
روزانه می توانیم در آن بهتر شویم و رشد کنیم، خداوند این توانایی ها را به ما هدیه داده است، 

پس صاحب اصلی آن هم خداوند است.
امروز باهم زندگی شخصی را تماشا خواهیم کرد که تمام استعداد خود را به خداوند تقدیم کرد.

شخصیت برجسته/ یوهان سباستین باخ

نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
بچه ها همانطور که دیدیم، سباستین باخ هم متوجه شده بود، هنری که داشت، را خدا به او داده 
بود، پس به همه ی افراد، با امضایی که میزد، اعالم می کرد که : " هنرم را خداوند به من داده است 

و صاحب اصلی اوست " .
امروز ما هم متوجه شدیم که مالک اصلی ما پدر آسمانی است، پس باید هرکاری که انجام می دهیم، 
اعالم کنیم که پدرآسمانی  و توانایی که داریم را برای کمک به دیگران استفاده کنیم و به دیگران 
است که این را به من داده و تمامی این جالل، عظمت و بزرگی را به خداوند دهیم تا باعث شود 

مردم دنیا عیسی را بشناسند.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JWOmkEtPybY


کارگاه اجرایی: ۵ دقیقه

۹ قدم تا کشف استعداد
)مربی عزیز از بچه ها بخواهید در مورد کارگاه اجرایی هفته قبل در کالس همه مشارکت کنند.(

) کارگاه اجرایی در خانه با مشارکت والدین انجام شود.(

قدم نهم
در خداوند رشد کنید و تمام جالل را به او دهید.

تا به امروز در طول هفته های گذشته چالش هایی را باهم پشت سر گذاشته ایم. اما امروز فرصت 
کار بگیریم. پس شما نیز تمام  را برای خداوند به  استعداد و توانایی های خود  که تمام  است  آن 
استعدادهای خود را برای او و برای کارهای او استفاده کنید. نیاز نیست که در همه کارها بهترین 
باشید، خداوند شما را همانطور که هستید دوست دارد و می خواهد شما هر کاری را برای نشان 
دادن بزرگی او انجام دهید تا همه متوجه شوند که تنها خداوند قادراست به شما در انجام کاری 

کمک کند، استعداد و توانایی ببخشد پس تمام جالل برای خداوند است.
برای مثال

می توانید اگر در نقاشی استعداد دارید یک داستان کتاب مقدس را به دلخواه بکشید.
می توانید در خانه به والدین خود در هر قسمتی که می توانید، کمک کنید.

و حتی اگر تا به حال موفق به پیدا کردن استعداد و توانایی خود نشده اید دست از تالش برندارید 
این دروس، سعی کنید استعداد  انجام دادن قدم های عملی  امتحان کردن کارهای مختلف و  و با 

خود را پیدا کنید.
از ما استعداد و  او به هر یک  فراموش نکنید ما در عیسی مسیح هر روزه در حال رشد هستیم و 
توانایی منحصر به فرد و خاصی بخشیده، چون ما را دوست دارد و پدر آسمانی و خالق ماست پس 

فقط کافیست استعداد هایمان را کشف کنیم.
ما برای شما در دعا هستیم.

آیه حفظی : 

"پس هرچه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و خواه هر 
کار دیگر، همه را برای جالل نام خدا بکنید. " 

اول قرنتیان 1۰: 31
ساده شده برای کودکان 

پس هر کاری که انجام می دهید، مثل خوردن، 
نوشیدن، برای خدا باشد.




