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جلسه سوم

پدر آسمانی     
هدف :

من در دعا، به حضور پدر آسمانی که 

می شناسمش می روم.

رده سنی :

۹  تا  ۱۲ سال 

آیه حفظی:

" ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد."

متی ۶ : ۹ 



سخنی با مربی 
کودکان در این درس نامه با شخصیت پدر آسمانی آشنا می شوند و می آموزند که دعاهای خود را به 

حضور پدر ببرند.

آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
مربی عزیز از قبل برای هر یک از نونهاالن یک موشک کاغذی با کاغذ رنگی درست کنید و روی هر یک 

از آن موشک ها جمالت پرستشی بنویسید.
)مانند: پدر تو قدوس و پاکی ، پدر آسمانی جالل بر نامت، پدر آسمانی تو بزرگ هستی و توانمند، 

پدر آسمانی تو را دوست دارم، پدر آسمانی تو محبت هستی، پدر آسمانی مهربانی و....(
از نونهاالن بخواهید در سمت های مختلف اتاق بایستند و شما به نوبت موشک ها را به پرواز در 
آورید. بعد هر یک از نونهاالن نزدیکترین موشک به خود را  گرفته و جمله ی پرستشی ای که روی آن 

نوشته شده است را با صدای بلند اعالم کند. 
اینگونه می توانیم صفت های خوب پدر آسمانی را به نونهاالن بیاموزیم. 

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کالم متی 6 : 9 

از ما مراقبت می کنند و مارا  که خیلی به ما نزدیک هستند،  را داریم  افرادی  همۀ ما در زندگیمان 
و  کنند  کمک  ما  به  نتوانند  است  ممکن  افراد  وقت ها، همان  بعضی  حال  در عین  دارند،  دوست 
همیشه در کنار ما باشند، اما ما نباید نگران باشیم چون خدایی را داریم که پدر آسمانی ماست و ما 

او هستیم. فرزندان 
می خواهیم امروز به کمک الگوی دعای ربانی که عیسی مسیح به دوستانش و ما یاد داده است با 

پدر آسمانی بیشتر آشنا شویم: 
عیسی مسیح گفت دعاهای خود را اینگونه شروع کنید:

"ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد."
به نظر شما  پدر آسمانی چه خصوصیاتی دارد؟
 )اجازه دهید نونهاالن در کالس گفتگو کنند.(

پدر آسمانی خالق آسمان و زمین است، پدری که ٌپر از محبت و رحمِت، او بسیار بزرگ است و در 
از عیسی مسیح یاد  او پدر عیسی مسیح و همۀ ما بر روی زمین است. ما  آسمان زندگی می کند. 

می گیریم که تمام دعاهایمان را به پدر آسمانی بگوییم و با نام او شروع به دعا کردن کنیم.
از شرایط بد ما هم با خبر است، به یاد  او به عنوان پدر آسمانی تمام نیازهای ما را می داند، حتی 
داشته باشیم که او تنها، کار اشتباه ما را دوست ندارد، بلکه خود ما را عاشقانه دوست دارد و برای 

پدر آسمانی، ما خیلی ارزشمند هستیم. 
پدر آسمانی همیشه مراقب ماست و می خواهد با ما رابطۀ صمیمی ای داشته باشد یعنی با او در 
همه حال صحبت کنیم و بدانیم که  در هر شرایطی آغوش پدرانۀ خود را برای ما باز می کند. به عنوان 

پدر آسمانی ما در تمام لحظات زندگی کنار ماست چون فرزندان او هستیم.



نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
بچه ها امروز یاد گرفته ایم که پدر آسمانی بیشتر از هر کسی ما را دوست دارد. عیسی به دوستانش 
او پدر همۀ ما هم است و به همین دلیل دعاهایمان را به پدر  و ما در دعای ربانی گفت که پدر 

آسمانی می گوییم همانطور که عیسی از ما می خواهد.

کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه
سرود دعای ربانی را در کالس پخش کنید.

در کالس از نونهاالن بخواهید آن تصویری که در مورد "پدر آسمانی" به ذهنشان می رسد را نقاشی 
کنند.

روزنامه دیواری دعا
در این هفته با آگاهی بر شخصیت پدر آسمانی، از نونهاالن خود بخواهید: 

آشنا شدند را روی کاغذ بنویسند و روی روزنامه دیواری  آن  امروز با  آسمانی را که  صفت های پدر 
بچسبانند.

آیه حفظی : 
" ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد."

متی ۶ : ۹ 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=v2qntVaVHVA

