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جلسه سوم

پدر آسمانی     
هدف :

من در دعا، به حضور پدر آسمانی که 

می شناسمش می روم.

رده سنی :

۴  تا  ۸ 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

شکالت شکرگزاری
وسایل مورد نیاز برای انجام این بازی: 

 اسمارتیز در رنگهای مختلف  	
یک جفت تاس 	
 تصویری که در پائین صفحه است را پرینت بگیرید. 	
اسمارتیزها را در جاهای رنگی که تایین شده است قرار دهید. 	

در این بازی 30 خانۀ رنگی وجود دارد. برای انجام این بازی کودکان تاس را می اندازند و هر شماره ای 
که مطابق با تصویر است، کودک آن اسمارتیز را به عنوان جایزه بر می دارد و بعد شکرگزاری مربوط به 
آن رنگ را انجام می دهد. اگر تاس به صورت جفت آمد حق انتخاب یک رنگ به عهده خود کودک 

می باشد.
رنگ قرمز: شکرگزاری برای کارهای پدر آسمانی 

 رنگ آبی: شکرگزاری برای قدرتمند بودن پدر آسمانی
رنگ زرد: شکرگزاری برای مهربانی پدر آسمانی

رنگ سبز: شکرگزاری برای در کنار ما بودن پدر آسمانی
رنگ نارنجی: اعالم بر دوست داشتن پدر آسمانی

رنگ صورتی: شکرگزاری برای اینکه پدر آسمانی صدای ما را می شنود.
)مربی عزیز با توجه به رنگ اسمارتیزها خود می توانید رنگ ها را تغییر دهید.(

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

کنید  را بشناسیم. تصور  او  بیشتر  کنیم و  آسمانی صحبت  به پدر  راجع  امروز می خواهیم  بچه ها 
این النه پدر و مادری با دو فرزندش است.  بر روی شاخۀ درختی، النۀ پرنده ای قرار دارد. صاحب 
آنها از بچه هایشان نگهداری می کنند. مثالً وقتی گرسنه می شوند یکی از النه خارج می شود و برای 
بچه هایش غذا پیدا می کند و برای آنها می آورد تا بخورند. در روز و شب از جوجه هایشان محافظت 
می کنند تا حیوانات وحشی به آنها حمله نکنند و مراقب جان آنها هستند. یا حتی وقتی باران می بارد 
یا شب موقع خوابیدن پرهایشان را باز می کنند و فرزندانشان زیر بالهایشان می روند و می خوابند.

این دربارۀ پرنده ها است که پدر آسمانی آنها را آفریده و این خصوصیات را در پرنده ها که آفریدۀ 
دست پدر آسمانی هستند قرار داده.

حال فکر کنید چقدر بیشتر پدر آسمانی از ما که فرزندان او هستیم مراقبت می کند. 



از بچه ها سوال کنید
به نظر شما "پدر آسمانی" چه کسی است؟

و منتظر پاسخ بچه ها باشید.
 

پدر آسمانی، خالق آسمان، زمین ، دریاها و هرآنچه که در این دنیا وجود دارد است. ما فرزندان او 
هستیم. پدر آسمانی، پدری مهربان و پر از محبت است که ما می توانیم به او اعتماد کنیم. او به ما 
نگاه می کند و هميشه مراقب ما است. حتی اگر گناهی و یا کار اشتباهی انجام دهیم ، باز هم ما را 
دوست دارد و محبتش نسبت به ما کم نمی شود، بلکه مثل همیشه ما را در آغوش می گیرد. او تنها، 

کار اشتباه ما را دوست ندارد، چون برای پدر آسمانی ما خیلی ارزشمند هستیم.
خدا به عنوان پدر آسمانی می خواهد که ما با او صحبت کنیم، رابطه ای راحت و نزدیک داشته باشیم 
یعنی با او دوست باشیم و همۀ نیازها و احساساتمان را به او بگوییم. به همچنین مطمئن باشیم، 
هر بار که با او صحبت می کنیم، صدای ما را می شنود و به صحبت های ما گوش می دهد و از شنیدن 

صدای ما خوشحال می شود چون او پدر آسمانی ماست و ما 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: ۵ دقیقه
 مربی عزیز شما می توانید رنگ آمیزی "پدر آسمانی" را در کالس انجام دهید.

روزنامه دیواری دعا
در این هفته با آگاهی بر شخصیت پدر آسمانی، از کودکان خود بخواهید: 
یکی از صفت های پدر آسمانی را که امروز با آن آشنا شدند را نقاشی کنند.

)مربی عزیز در این قسمت به کودکان کمک کنید. مثال: پدر آسمانی ٌپر از محبت است با کشیدن 
یک قلب می توان صفت او را نشان دهند.(

آیه حفظی : 

" ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.
متی ۶ : ۹ 






