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درس سوم:

هدف: من فرزند خدا هستم، پس کالم او را 
می   خوانم تا او را بیشتر بشناسم. 

آیات مربوطه: دوم تواریخ ۳۴: ۱ - ۲۱

گروه سنی: ۹ - ۱۲

کالم



سخنی با مربی
کالم  که  دارند  نیاز  باشند  داشته  بهتری  زندگی  اینکه  برای  که  می آموزند  قسمت  این  در  بچه ها 
خداوند را بخوانند و از الگویی که به آن ها داده شده است، استفاده کنند. همچنین ما برای اینکه 
یک شخصی را بیشتر بشناسیم و قلب او را بدانیم، نیاز هست با او ارتباط برقرار کنیم، با او صحبت 
کنیم و به سخنان او گوش دهیم و نظراتش را راجع به موضوعات مختلف بدانیم. پس چقدر بیشتر 
برای شناخت پدر آسمانی الزم هست  که کالم او و صحبت های او را بدانیم و در او عمیق شویم و به 

عنوان فرزندان او، قلب پدرمان را درک کنیم.

آمادگی برای ورود به داستان

نام سرگرمی:موزه من

هدف این است که کودکان متوجه شوند که حتی با خلق یک اثر می شود هم خودمان را به دیگران 
معرفی کنیم و هم دیگران را بشناسیم.

از بچه ها یک کاردستی درست کنند که خودشون یا خانواده یا  این فعالیت قرار هست هر یک  در 
فعالیتی که دوست دارن رو معرفی کنند، برای انجام این فعالیت می توانید به دو روش عمل کنید  هم 
می توانید ۳۰ دقیقه زمان در سر کالس در نظر بگیرید  و وسایل مورد نیاز را آماده کنید و در کلیسا قرار 
دهید و زمانی رو به بچه ها بدهید که کار دستی خود رو درست کنند و یا از هفته قبل به آنها توضیح 

دهید که اثر خود را در خانه آماده کنند به کلیسا بیاورند. 

می توانند از لیست زیر استفاده کنند :

از بریده های مجله، یک شعر، یک شی مورد عالقه، یک گل،  عددی که دوست دارند، رنگ  های مورد 
از خود، یک مقاله و غیره  از یک فیلم مورد عالقه، عکس خانوادگی، یک عکس پرتره  عالقه، عکس 

استفاده کند.

بعد از آماده شدن به هر شخص زمانی معینی دهید که اثر خود را ارائه دهد  و به دیگران آن را معرفی 
کند. و در آخر آنچه که ازشخصیت هر کس متوجه شدیم را با هم به اشتراک می گذاریم.

ورود به دنیای کتاب مقدس: 

در ابتدا به بچه ها بگویید: همه ما دوستانی داریم که با آن ها به تفریح می رویم و آن ها را می بینیم. و 
آنها را می شناسیم ولی وقتی با کسی تازه آشنا می شویم نیاز هست که او را بشناسیم، مثال: بدانیم اسم 
او چیست، چه غذایی رادوست دارد یا چه رنگی را دوست دارد. بیشتر چه بازی هایی انجام می دهد و ....

سوال: آیا تا به حال شده که از شخصی خوشتان بیاید و با او دوست شوید و زمانی که با او ارتباط 
برقرار کردید، صحبت کردید، به تفریح رفتید، متوجه شوید که آن شخص با چیزی که در ذهن شما بود 

کامال متفاوت است یا برعکس ؟



ما فرزندان خدا هستیم و جدا از اینکه او پدر ما است، دوست ما هم است. پس مطمعنا الزم است 
که پدر آسمانی خود را مثل دوستانمان بشناسیم. البته که شناخت خداوند چقدر مهم تر و ارزشمندتر 
او یعنی  از راه های شناخت خداوند و گوش دادن به صحبت های  از هر شخص دیگری است. یکی 
خواندن کتاب مقدس است. در کتاب مقدس خداوند راجع به محبت خودش نسبت به ما صحبت 
کرده و نظراتش را درباره مسائل مهم گفته و ما را راهنمایی کرده است. تا بتوانیم با گوش دادن و عمل 
کردن به آن ها زندگی آرامی داشته باشیم. هرچه بیشتر کالم خداوند را می خوانیم به شناخت بیشتری 
از او می رسیم. و متوجه می شویم که پدر آسمانی چقدر قلب بزرگ و مهربان و فداکاری دارد و راجع 

به مسائل مهم به ما الگو داده است تا ما زندگی بهتری با خواندن کالم و ارتباط با او داشته باشیم.

دوم تواریخ ۳۴: ۱ـ ۲۱ را برای بچه ها بخوانید.

پس در این قسمت می بینیم که کتاب مقدس چه ارزش زیادی دارد و وقتی کتاب مقدس را پیدا 
می کنند و به دست پادشاه می رسانند، پادشاه چه واکنش زیادی نشان می دهد. و همچنین این را 
متوجه می شویم که الگو گرفتن و عمل کردن به کالم خدا چقدر اصل مهمی برای یوشیا بوده و ارزش 

آن را متوجه شده است.

نتیجه گیری: 
امروز ما یاد گرفتیم که نیاز هست پدر آسمانی را بیشتر بشناسیم، و برای اینکه بهتر و بیشتر او را بشناسیم 
و صحبت های او را بشنویم الزم هست که کتاب مقدس را بخوانیم و بشنویم چون او در کتاب مقدس به 
ما گفته که چقدر ما را دوست دارد و ما را برای داشتن زندگی سالم راهنمایی  کرده است. مثل خود ما که 
راجع به چیز هایی که ساختیم توضیح دادیم و آنها را معرفی کردیم، خدا می خواهد برای درک بهتر زندگی 
و داشتن زندگی بهتر به ما کمک کند و برای اینکار او همیشه آماده است که به ما در تصمیم گیری ها کمک 
کند و نیاز هست که ما با تالش و کوشش به صحبت  های او عمل کنیم و بدانیم در سختی ها و آسانی ها، 

در مشکالت، در غم و شادی او کنار ما هست و از طریق کتاب مقدس با ما صحبت می کند.

کارگاه اجرایی:
آیه حفظی:

یوحنا ۱۵: ۷ را برای بچه ها بخوانید و یادبگیرند و برای جلسه بعد آماده باشند. 

" اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند، هرچه 
می خواهید درخواست کنید که برآورده خواهد شد" 

یوحنا ۱۵: ۷ 


