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جلسه اول

خواست او
هدف :

من در دعا، در همه جا اراده خدا را 

می جویم.

رده سنی :

۴  تا  ۸ سال 

آیه حفظی:

بخواهید، که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید 

یافت؛ بکوبید، که در به رویتان گشوده خواهد شد. 

متی 7 : 7



سخنی با مربی 
موضوعی  هر  مورد  در  و  زمانی  و  مکان  هر  در  که  می آموزند  درسنامه  این  در  کودکان  عزیز  مربی 

کنند. دعا  می توانند 

آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
مثل مدرسه،  مکان های مختلف  اسامی  تعدادی  باید  قبل  از  بازی شما  این  انجام  برای  مربی عزیز 
جنگل، خانه، بیمارستان، پارک، اتاق و.... را روی کاغذ جداگانه بنویسید و آنها را تا بزنید تا مشخص 
نشوند و داخل جعبه ای قرار دهید و بعد از نونهاالن بخواهید تا هر یک به نوبت کارتی را انتخاب 
کرده و بدون صحبت کردن با نشان دادن اشکال آن مکان را برای دوستان خود تعریف کنند مثل 

پانتومیم. بازی 
اما هدف از این بازی این است که نونهاالن متوجه شوند در هر مکانی که گفته شد می توانند با خدا 

صحبت کنند و هیچ حد و مرزی برای آن وجود ندارد.

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کالم متی 7 : 7

فرموش 5 سالشه دو هفته است که اصرار پشت اصرار مامان و بابا برای من دوچرخه بخرید، من  
یک دوچرخه بزرگ می خوام.

هرچه مامان و باباش بهش می گفتن صبر کن بزار یذره بزرگ تر بشی بعد دوچرخه برات می خریم، 
االن کمی کوچولویی گوش نمی کرد. می گفت من باید دوچرخه بزرگی داشته باشم تا بتونم تو کوچه 

باهاش بازی کنم.
فرموش هرجایی که می رفت دعا می کرد توی پارک، مهمونی، مهدکودک، و همیشه به خدا می گفت: 

من یک دوچرخه خیلی بزرگ می خوام، فرموش گفت و گفت. 
بزرگتره، یک  از خودش  که  که دوستش  افتاد  یادش  فکر می کرد، یک دفعه  که داشت  همینطور 
ازش گرفت تا باهاش بازی  دوچرخه بزرگ و قشنگ داره. پس رفت و سریعًا دوچرخه دوستش را 
کنه. اما همین که سوار دوچرخه شد، چون نمی توانست رکاب بزنه، محکم با دوچرخه خورد زمین! 
پاهاش زخمی شد و متوجه شد که چرا دوچرخه بزرگ داشتن برای او زوده. پس فورًا به خانه رفت و 
از خداوند و پدر و مادرش عذرخواهی کرد و تصمیم گرفت که در هرچیزی اول دعا کنه و دنبال این 
باشد که خدا چه جوابی برای دعاهایش دارد. فرموش وقتی بزرگتر شد خدا به دعاهایش جواب داد 

و یک دوچرخه بزرگ و قشنگ از طریق پدر مادرش به او داد.
بچه ها ما چه وقت هایی می توانیم دعا کنیم؟

اجازه دهید که بچه ها در جواب این سوال گفتگو کنند.
بچه ها ما در هر زمانی که توانستیم و راجع به  هر چیزی که خواستیم، می توانیم دعا کنیم.

ما وقتی که دعا می کنیم، داریم با خدا صحبت می کنیم و خدا هم به حرف های ما گوش می دهد.  و 
خدا این را دوست دارد که ما با او صحبت کنیم.

دعا کردن ما می تواند ساده باشد. مثال نیاز نیست هر روز سر یک ساعت خاصی دعا کنیم و همانطور 



که با پدر و مادر یا دوستانمان صحبت می کنیم، با خدا هم در هر زمانی که دوست داشتیم می توانیم 
صحبت کنیم و این را از خداوند بپرسیم که چه فکری برای جواب دعاهای ما دارد؟ 

این خیلی مهم است که بدانیم فکر خداوند برای جواب دعای ما چیست، چون خدا در وقت مناسب، 
بهترین ها را به ما می بخشد پس ما می توانیم به دنبال فکرهای خداوند باشیم، چون او خدای مهربان 
و نیکو است و دعاهای ما را به محبت جواب می دهد همانطور که امروز در آیه متی 7 : 7 خواندیم 

از خدا بخواهیم و او به ما خواهد داد. بدنبال خواسته های او در هر لحظه باشیم.

نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
ما می توانیم با دعا کردن در هرجایی از خداوند بخواهیم خواسته هایش را در زندگی هایمان نشان 

دهد و یادمان نرود که در هر چیزی اول بدنبال نظرهای خداوند باشیم.

کارگاه اجرایی: ۵ دقیقه

روزنامه دیواری دعا
که  از بچه ها بخواهید  کنید و هر هفته  آماده  کاغذ بزرگ و یا مقوای بزرگ  از قبل یک  مربی عزیز 
موضوع دعایی و صحبت هایشان را با خدا )شنیدن صدای خدا( بنویسند و یا نقاشی کنند. در آخر 

کلیسا به نمایش بگذارید. این مجموعه شما می توانید روزنامه دیواری را در 
می توانید از خالقیت بسیار زیبای خود در طرح روزنامه دیواری برای تشویق کردن کودکان به دعا و 

شنیدن صدای خدا استفاده کنید.

آیه حفظی : 

بخواهید، که به شما داده خواهد شد؛ بجویید، که خواهید یافت؛ 
بکوبید، که در به رویتان گشوده خواهد شد. 

متی 7 : 7
ساده شده برای کودکان

بخواهید به شما داده می شود؛ بگردید، که پیدا 
می کنید، در بزنید، که در به رویتان باز می شود.


