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درس اول:

هدف: من فرزند خدا هستم، پس از طریق 
پرستش به او اعالم می کنم که او را دوست دارم.

آیات مربوطه: دوم تواریخ ۲۶ : ۵

گروه سنی: 4 - 8

پرستش



سخنی با مربی
اول باید بدانیم که بچه ها در پرستش کردن از خودمان که به عنوان مربی یا والدین آن ها هستیم 
الگوبرداری می کنند و اهمیت پرستش را از کارهای ما و رفتار ما در زندگی یاد می گیرند و در پرستش 
کردن بیشتر تشویق می شوند. خردساالن در این درس نامه می آموزند که " پرستش " اهمیت دارد 
و به خدا اعالم می کنند که دوستش دارند و بچه ها یاد می گیرند که به عنوان فرزند خداوند دعوت 
انجام می دهند هم،  که  کارها، رفتارها و فکرهای خوب و نیکویی  شده اند که در زندگی هایشان با 

خداوند را پرستش کنند.

آمادگی برای ورود به داستان
اسم سرگرمی: پازل قلب

زمان:۷ تا ۱۰ دقیقه 

وسایل مورد نیاز: 

از قبل تکه های پازل در صفحه آخر را برای کالس آماده کنید.     	

توضیحات:

پازل ها را آماده کنید و بچه ها را به گروه های سه نفره )در صورت امکان( تقسیم بندی کنید و به هر 
گروه همه تکه های پازل را بدهید )هر شخص می تواند سه تکه داشته باشد( و مدت زمان انجام را 
به آنها بگویید، توجه داشته باشید نیاز نیست که شما بگویید شکل نهایی قلب هست اجازه دهید 

قوه خالقه کودکان این قسمت را پیش ببرد.

نکته : 

نوشته های کمرنگ داخل تصویر کلمه عشق یا محبت یه زبان های دیگر است. 	

در آخر اگر زمان کافی داشتید، بچه ها می توانند پازل را رنگ  آمیزی کنند. 	

بعد از انجام فعالیت از بچه ها بپرسید با دیدن این قلب به یاد چه چیز هایی افتادند.......
و اجازه دهید بچه ها نظراتشان را بیان کنند. بعد از شنیدن نظرات بچه ها برای آنها توضیح دهید که 

این شکل قلب هست و کلمه داخلش هم محبت دلیل دوست داشتن هست.



ورود به دنیای کتاب مقدس: 
زمان: ۱۰- ۱۵ دقیقه

در ابتدا از بچه ها بپرسید: وقتی شما یک شخصی را مثل: پدر، مادر  و دوستانتان، دوست دارید و 
می خواهید به او بگویید که دوستش دارید، چطور بیان می کنید؟ و منتظر باشید تا بچه ها پاسخ 
بدهند. برای آن ها توضیح دهید که راه های مختلفی برای ابراز عالقه ی ما وجود دارد، مثل: هدیه 
دادن، یا برای آن ها کاری را انجام بدهیم، یا حتی به آن ها بگوییم که دوستشان داریم. از آن ها سوال 
کنید که " که فکر می کنید دلیل اینکه اصال چرا وقتی کسی را دوست داریم، الزم است که به او بگوییم 
و ابراز عالقه کنیم؟ " و اگر بچه ها جواب سوال را می دانستند، اجازه دهید تا نظراتشان را اعالم کنند.

که دوستش داریم، صمیمی تر شویم و  با شخصی  که بخواهیم  آن ها توضیح دهید: زمانی  برای 
عشق و عالقه بین ما بیشتر شود، از راه های مختلف آن را ابراز می کنیم. و در مقابل باعث می شود 

شخص روبرو هم بیشتر به ما نز دیک شود و محبت بیشتری از او دریافت کنیم. 

مهم ترین شخصی که در زندگی همه  ما وجود دارد، پدر آسمانی ما است. وقتی ما پدر و مادر و 
دوستانمان را دوست داریم و سعی می کنیم به آن ها محبت کنیم و به آن ها بگوییم که دوستشان 

داریم، پس چقدر بیشتر الزم هست عشق خودمان را نسبت به پدر آسمانی مان نشان بدهیم. 

ارتباط ما با پدر آسمانی است. ما با پرستش کردن به  از مهم ترین راه های  " پرستش کردن" یکی 
او را دوستش داریم و رابطه  ی خود را هر روز با  اعالم می کنیم، به عنوان فرزند خداوند چقدر  او 

کنیم. او صمیمی تر  با  کردن  پرستش 

یک نمونه از اشخاصی که در کتاب مقدس وجود دارد و همیشه با خدا صحبت می کرد، "عَزیا " بود. 

برای بچه ها  " دوم تواریخ: ۲۶ : ۵ " را بخوانید. خالصه ی آیه: 

) عَزیا در زمانی که زکریا زنده بود، از دل و جان می کوشید تا خشنودی و رضایت خداوند را بدست 
بیاورد، زیرا زکریا او را در راه خدا  پرستی، تشویق و راهنمایی می کرد. چون عَزیا در پی خداوند بود، 

خداوند هم او را برکت می داد و کارهایش را به انجام می رسانید.(

را متوجه  این  زندگی اش پرستش می کرد. پس  با  را  که می بینیم عزیا همیشه خداوند  همانطور 
است.  زندگی  روش  یک  پرستش  که  می شویم 

نتیجه گیری: 
پس می بینیم که عزیا رابطه  صمیمی با خداوند داشته و یکی از دلیل های صمیمی بودن عزیا با خداوند 
ابراز می کرد همینطور  او را پرستش می کرد و محبت و عالقه اش را به خداوند  این بود که همیشه 

خداوند هم همیشه با او بود و در انجام کارهای عزیا به او کمک می کرد و او را برکت می داد. 
در قسمت "پرستش" عزیا و خیلی افراد دیگری هم هستند، که می توانند برای ما الگو باشند. ما فرزند 
خدا هستیم و نیاز ما این است که با پدرمان صمیمی باشیم. اما نه فقط برای اینکه اگر درخواستی 
داشتیم، خداوند پاسخ ما را بدهد، بلکه باید نشان بدهیم به عنوان فرزند، چقدر او را دوست داریم و 
چقدر برای مان حضور او در زندگی هایمان اهمیت دارد، و نه فقط با سرود خواندن بلکه با روش زندگی 

کردنمان، با محبت کردن به دیگران، با صحبت کردن هایمان هم خداوند را بپرستیم.



کارگاه اجرایی:
همرا با سرود پرستشی " او را میپرستم " خداوند را بستایید. 

اورا می پرستم

آیه حفظی :
از بچه ها بخواهید این آیه را حفظ کنند و برای جلسه بعد آماده باشند.

" من تا زنده هستم خداوند را خواهم سرایید! تا 
وجود دارم برای خدایم سرود ستایش خواهم خواند. 

 "
مزامیر ۱۰4 : ۳۳

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=c6iRaVgGnpo&feature=youtu.be



