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جلسه دوم

در باز خواهد شد
هدف :

من در دعا، خسته نمی شوم و ادامه 

می دهم.

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 
مربی عزیز کودکان در این درسنامه یاد می گیرند که برای درخواست هایشان در دعا خسته نشوند و 

به آن ادامه دهند.

آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
می توانید کاردستی تبدیل شدن کرم ابریشم به پروانه را در کالس انجام دهید.

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

ابریمشی را بخوانیم که دوست داشت خیلی زود تبدیل به  بچه ها می خواهیم با هم داستان کرم 
پروانه شود.

در این دنیای بزرگ یه دونه کرم ابریشم سبز خوشگلی زندگی می کرد. برای خودش به اینور و اونور 
می رفت، برگهای سبز خوشمزه درختها رو می خورد و شکمش رو سیر می کرد. ولی بچه ها اون خیلی 
دوست داشت که سریع پروانه بشه و پرواز کنه. )آخه می دونید کرم های ابریشم بعد از مدتی بال در 
می آورند و به پروانه زیبایی تبدیل می شوند( اون خیلی ناراحت بود و همیشه با خدا صحبت می کرد: 

"چرا من پروانه نمی شم تا بتونم پرواز کنم و همه جا برم؟" 
یک روز که روی درختی نشسته بود، پروانه ای با بالهای بزرگ و رنگارنگ در کنارش نشست و گفت:  

چیه چی شده؟ چرا ناراحتی؟ چرا غصه می خوری؟
کرم ابریشم جواب داد: "من خیلی دعا می کنم و به خدا می گم که دوست دارم سریع پروانه بشم و 

پرواز کنم، ولی فکر می کنم که خدا صدای من رو نمی شنوه، دیگه خسته شدم و دعا نمی کنم."
اما اون پروانه بهش گفت: "خدا صدای ما را می شنوه ،بخواه از خدا که به تو می ده، بگرد که خدا 

بهت نشون می ده."
 کرم ابریشم پرسید: "به دنبال چی بگردم؟"

پروانه گفت: "به دنبال خواسته های خدا باش چون او خیلی مهربونه و از هر کسی بهتر می دونه چه 
زمانی خوبه تا خواسته های ما را برطرف کنه. تو از دعا کردن خسته نشو و به دعا ادامه بده، خدا 

حتما جواب دعای تو را می ده."
کرم ابریشم حرف پروانه را گوش داد و به دعا کردن ادامه داد. یک روز که مشغول خوردن غذا بود، 
احساس کرد که خیلی خوابش میاد. پس روی یه شاخه رفت و از اون آویزون شد. یک پتو گرم و 

نرم دور خودش پیچید و خوابید )اسم این پتو پیله است(.
 خدا در خواب به او گفت: "من همیشه دعای تو را می شنوم، االن زمان پروانه شدن توست. پس 

بیدار شو و از پیله ی خودت بیرون بیا و ببین که من برای تو بهترین را انجام دادم." 
کرم ابریشم در پیله را باز کرد و دید که یک پروانه زیبا شده و خدا بهش دوتا بال خیلی قشنگ داده 
تا  بتونه پرواز کنه. پس کرم داستان ما که حاال تبدیل به یه پروانه ی زیبا شده بود، خیلی خوشحال 

شد و از خدا بابت این هدیه تشکر کرد.



نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
بچه ها ما هم مثل داستان امروز،  گاهی در دعا کردن خسته می شویم  و به آن ادامه نمی دهیم. 
ادامه بده، چرا که من برای  ولی پدر ما که در آسمان است، به ما می گوید: خسته نشو و به دعا 
کنی، هم در ناراحتی و هم در  تو بهترین را می خواهم. دوست دارم که تو همیشه با من صحبت 
خوشحالی همیشه به دعا کردن ادامه دهی، چون من صدای تو را می شنوم و در زمان مناسب جواب 

تو را می دهم.

کارگاه اجرایی: ۵ دقیقه

روزنامه دیواری دعا
مربی عزیز هفته ی گذشته یک روزنامه دیواری برای دعا درست کرده اید که موضوع آن "صحبت کردن 
با خدا و شنیدن صدای او" بود. برای ادامه دادن این روزنامه دیواری با توجه به هدف این هفته که 
"ادامه دادن در دعا" است، از کودکان خود بخواهید یک موضوعی که باعث ناراحتی و یک موضوعی 
که باعث خوشحالی آنها می شود و می خواهند آن را به خداوند بگویند را بنویسند و یا نقاشی بکشند 
تا روی کاغذ دیواری دعا بچسبانند و در آخر به همراه کودکان برای موضوعاتی که نوشته شده، دعا 

کنید.
می توانید از خالقیت بسیار زیبای خود در طرح روزنامه دیواری برای تشویق کردن کودکان به ادامه 

دادن در 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.




