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جلسه دوم

در باز خواهد شد
هدف :

من در دعا کردن خسته نمی شوم و 

ادامه می دهم.

رده سنی :

۹  تا  ۱۲ 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 نونهاالن 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
مربی عزیز برای اینکه نونهاالن بتوانند با دعا کردن احساس نزدیکی بیشتری کنند، یک فعالیت بیاد 

ماندنی برای آنها در نظر گرفته ایم.
به همۀ بچه ها یک کاغذ رنگی یا مقوا بدهید و از آنها بخواهید که دست خودشان را روی آن بکشند 

و آن را با قیچی بُبرند، روی هر انگشت  نشانۀ دعایی پایین را بنویسند.
که خیلی به تو نزدیک  افراد و مسائلی  انگشت به قلب ماست. )برای  نزدیکترین  انگشت شست: 

کن( است دعا 
انگشت اشاره: برای نشان دادن استفاده می کنیم و بیشترین کمک را به ما می کند. )برای افراد و 
مکان هایی که به رشد تو بیشترین کمک را می کند دعا کن. مثل: معلم ، مدرسه و شبانانان و مربیان 

کلیسا(
انگشت میانی: بلندترین انگشت ماست. )برای افراد و مکان هایی که خیلی ارزشمند و قابل احترام 

هستن دعا کن. مثل: خانه و خانواده، کشور و شهر، کانون شادی و دوستانمان(
انگشت حلقه: کم فعالیت ترین انگشت ماست. )برای افراد یا مکان هایی که خیلی کم می شناسیم و 

یا اصال نمی شناسیم دعا کن. مثل: بیماران که در بیمارستان هستند، افراد  نیازمند و ....(
انگشت کوچک: هم کوچکترین انگشت ماست. )برای خودت و نیاز های خودت دعا کن(

)به نونهاالن بگویید که دستان ما یک نشانه برای به یاد آوردن دعا است. و آنها همیشه می توانند 
با دیدن انگشتان دست خود این الگوی دعایی را به یاد آورند.(

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

آیا تا به حال شده به خانه کسی بروید و در را بکوبید، اما در به روی شما باز نشود؟
)اجازه دهید نونهاالن به این سوال پاسخ دهند و باهم کمی گفت و گو کنید.(

او ما را خوشحال  این طور نیست چون  اما در مورد خداوند  کننده باشد  است ناراحت  این ممکن 
می کند.

متی 7:7 را با صدای بلند بخوانید.
شنیدیم که خداوند گفت: من هستم تا همیشه در را برای شما باز کنم فقط کافیست آن را بکوبید. 
مهم این است که ما همیشه به دنبال خدا باشیم و برای پیدا کردن خواسته های او در زندگیمان 
با محبت و  را می کوبیم و خداوند  با خدا، در  کردن و حرف زدن  با دعا  کنیم. ما مشتاقانه  تالش 
اشتیاق خود برای ما، در را باز می کند تا در کنار او باشیم چون  این را می دانیم که خداوند همیشه 
آماده است تا صدای ما را بشنود، زیرا ما را دوست دارد و می خواهد به حرف ها و خواسته های ما 



جواب دهد. اما بعضی وقت ها ممکن است پاسخ خداوند به شکلی نباشد که به آن امیدوار بودیم و 
برای آن انتظار می کشیدیم ولی این را فراموش نکنیم که خدا ما را آفریده و بهتر از هر شخص دیگری 
می داند بهترین زمان برای انجام هر کاری چه موقع است. فقط باید همیشه و در هر شرایطی با خدا 
صحبت کنیم، زندگیمان را با دعا کردن ادامه دهیم و آن نقشه ی عالی خداوند را با ایمان و امیدواری 

قبول کنیم تا باعث برکت، شادی و موفقیت ما شود.

نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
ما به دنبال خدا هستیم خداوندی که زنده است و صدای می شنود و از همه مهم تر همیشه حضور 
دارد تا زمانی که در را می زنیم آن را برای ما  باز کند، چون خیلی ما را دوست دارد و می خواهد در 
او  همه ی لحظات زندگی کنارمان باشد، زمان هایی که خوشحال و یا ناراحت هستیم، می توانیم با 
از خداوند تشکر  صحبت  کنیم و سعی کنیم زندگیمان را با دعا کردن ادامه دهیم اگر شاد هستیم 
کنیم و حتی اگر ناراحت هستیم به او بگوییم تا به ما کمک کند. هر چقدر بیشتر با خدا صحبت کنیم 
و به دعا کردن ادامه دهیم او را بیشتر می شناسیم و به او نزدیکتر می شویم و این باعث می شود تا 

ما در امنیت و محبت خدا زندگی کنیم، چون او کنار ماست.

کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه
مربی عزیز از نونهاالن بخواهید که این هفته برای سه روز به انتخاب خود آالرمی برای وقت دعایی و 
صحبت کردن با خدا بگذارند و در آن زمان در مورد مسائل دعایی که روی روزنامه دیواری نوشته اند 

و یا در ذهنشان است خود به تنهایی در هر مکانی که دوست دارند دعا کنند.

روزنامه دیواری دعا
مربی عزیز با توجه به هفته قبل روزنامه دیواری برای موضوعات دعایی آماده کرده اید. این هفته از 
شما می خواهیم تا نونهاالن را تشویق کنید که یک موضوعی که باعث خوشحالی و یک موضوعی که 
باعث ناراحتی آنها می شود را نقاشی بکشند و یا بنویسند تا روی روزنامه دیواری بچسبانید و در آخر 

برای آن موضوعات به همراه آنها دعا 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


