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جلسه پنجم

ببخش        
هدف :

من در دعا، از خدا بخشش را برای خود 

و دیگران می خواهم.

رده سنی :

9  تا  12 سال 

آیه حفظی:

و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز 

قرضداران خود را می بخشیم. 

متی ۶ : 12



  سخنی با مربی 
آنها  و  است  زندگیشان بخشش  در  که هدف خدا  این درسنامه می آموزند  در  نونهاالن  مربی عزیز 

ببخشند. را  دیگران  و  خود  می توانند 

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه

وسایل مورد نیاز:
دو عدد نارنگی  	
یک پارچ و یا بطری شفاف و عمق دار که پر از آب باشد. 	

مربی عزیز این آزمایش برای نشان دادن این است که خدا می خواهد ما را وارد عمق های رابطه با 
خودش کند. و اگر ما بخواهیم رابطه عمیق تری با خدا داشته باشیم بهتر این است که به گناهان 

خود اعتراف کنیم و دیگران را ببخشیم.
برای انجام این آزمایش هر دو نارنگی را با پوست به داخل آب بیاندازید تا بچه ها ببینند که نارنگی ها 

بر روی آب قرار می گیرند. نارنگی با پوست نشان اشتباهات و خطاهای ما است که روی آب می ماند.
حال دو نارنگی را از ظرف بیرون بیاورید و پوست آنها را بکنید و دوباره داخل آب بیاندازید، می بینید 
نزدیک بودن ما به خدا  که نشان  کنده  نارنگی های پوست  آب فرو می روند،  نارنگی ها به عمق  که 

است.
به بچه ها بگویید وقتی گناهانمان را به خدا می گوییم و خطاهای دیگران را می بخشیم خدا هم ما را 

می بخشد و اجازه نمی دهد آن اشتباهات مانع رابطه نزدیک ما با خدا باشد.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
بچه ها امروز می خواهیم بخش دیگری از الگوی دعای ربانی را یاد بگیریم اما قبل از آن بیایید همگی 

باهم بخش هایی که قبال  یاد گرفته  بودیم را بخوانیم و دعا کنیم.
)وقت دعایی با نونهاالن داشته باشید و آیه های حفظی هفته های گذشته را یاد آوری کنید.(

مطالعه کالم متی 6 : 12
آیه را در کالس بخوانید.

"و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران خود را می بخشیم." 
است.  از دو بخش تشکیل شده  که  ببینیم  را  آیه می توانیم درخواست ویژه خدا  این  بچه ها در 
اولین قدم این است که "گناهان ما را ببخش". ما برای بخشیده شدن گناهانمان، باید اول از همه 
از خودمان شروع کنیم و گناهانمان را به خدا بگوییم و اعتراف کنیم. گناه، کارهای اشتباهی هستند 
که انجام می دهیم. گاهی اوقات می توانیم بگوییم که من آدم خوبی هستم و کار اشتباهی انجام 
نداده ام که بخواهم آن را به خدا بگویم، ولی این را نباید فراموش کنیم که چون ما گناه  کار بودیم 
عیسی مسیح به این دنیا آمد تا ما را نجات دهد که بتوانیم با خدا رابطه  ای نزدیک و صمیمی برقرار 
کنیم، چون نمی توانستیم بدون کمک عیسی مسیح این مسئله را حل کنیم. خدا آنقدر ما را دوست 
دارد که بخاطر ما پسر خود  را به این دنیا فرستاد تا همۀ ما را از کار اشتباه و گناه نجات دهد )یوحنا 
3 :16(. پس تنها کاری که باید انجام دهیم این است که در دعا با خدا در مورد اشتباهاتمان صحبت 



کنیم و از او بخواهیم ما را ببخشد. خداوند پر از مهر و محبت است و ما را همیشه می بخشد، این 
یک خبر عالی برای ماست.

حال به بخش دوم از این آیه نگاه می کنیم که می گوید:
"ما نیز قرضداران خود را می بخشیم."

قدم دوم بخشیدن دیگران از طرف ما است. ما اگر از خدا می خواهیم که کارهای بد ما را که باعث 
ناراحتی او شده است را ببخشد، در کنار آن درست است که ما هم دیگران را بخاطر خطاهایشان در 
برابر ما، ببخشیم. چون خدا این را از ما می خواهد، او رحمت و محبتی تمام نشدنی نسبت به همه  
ما دارد و پیوسته ما را می بخشد. ما هم می توانیم این بخشش محبت آمیز خدا را با محبت کردن و 

بخشیدن دیگران انتقال دهیم.

  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
این قسمت می توانید عکس و یا فیلم یک  به بخشش خداوند مانند یک رودخانه نگاه کنید )در 
رودخانه را به نونهاالن نشان دهید.( که بهتر است به آن اجازه دهیم تا همیشه جریان داشته باشد 
و زنده باشد، ما می توانیم این کار را اینطور انجام دهیم:  هر روزه در دعاهایمان خطاهای خودمان 
را به خدا می گوییم و از او می خواهیم که ما را ببخشد و بعد دیگران را به خاطر کارهایی که انجام 
داده اند و به ما صدمه زدند می بخشیم زیرا وقتی گناه می کنیم، خدا ما را می بخشد و در آخر همه ما 

از عشق و بخشش بی پایان خدا خوشحال می شویم.

  کارگاه اجرایی: 1۵ دقیقه
کاردستی »قلب بخشنده«

وسایل مورد نیاز :
مقوا قرمز 	
قیچی 	
مداد یا خودکار 	
روبان  	
پانچ  	
چسب  	

مقوا را از وسط تا کنید و روی آن یه قلب بکشید بعد با قیچی ببرید حاال دو عدد قلب دارید. سر یکی 
از قلبها را ببرید )مثل تصویر شماره2 (حاال قلب نصفه را روی قلب کامل بگذارید، می توانید لبه قلبها 
را با چسب به هم بچسبانید یا با پانچ دور تادور قلبتان را سوراخ کنید و به وسیله روبان دو قلب را 

به هم وصل کنید. فقط دقت کنید سر قلب باز باشد تا به صورت یک پاکت در بیاید.
در آخر آیه متی6 : 12 را روی پاکت بنویسید.

از کسی عصبانی شدند، اسم  از بچه ها بخواهید این قلب را درون اتاق خود نگه دارند و هر وقت 
آن شخص را روی کاغذی بنویسند و درون قلب بخشنده بگذارند و آیه حفظی را مرور کنند و به یاد 

بیاورند که عیسی در دعای ربانی به ما یاد داده که باید یکدیگر را ببخشیم.



روزنامه دیواری
از نونهاالن بخواهید به کارهای  اشتباه خودشان در طول هفته گذشته فکر کنند و از خدا بخواهند 
آنها را ببخشد، همچنین در مورد دوستانشان فکر کنند تا اگر نیاز هست کسی را ببخشند این کار را 
انجام دهند. نونهاالن می توانند به ازای هر بخشش یک قلب قرمز کوچک با کاغذ رنگی درست کنند 

و روی روزنامه دیواری بچسبانند.
از آنها  )در این قسمت می توانید با نونهاالن صحبت های شخصی داشته باشید. شاید برای بعضی 
بخشیدن شخصی و یا حتی خودشان سخت باشد و نیاز به صحبت کردن داشته باشند، می توانید به 

آنها راهکار دهید و باهم دعا کنید.(

  آیه حفظی : 
و قرضهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز 

قرضداران خود را می بخشیم. 
متی ۶ : 12




