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جلسه ششم

چتر خدا        
هدف :

من در دعا، که یکی از راه های مقابله با 

وسوسه است می ایستم.

رده سنی :

9  تا  12 سال 

آیه حفظی:

" و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهاییمان 

ده. زیرا پادشاهی، قدرت و جالل تا ابد از آِن 

توست. آمین "

متی ۶ : 1۳



  سخنی با مربی 
مربی عزیز نونهاالن در این جلسه می آموزند، به کمک دعا که یکی از راهای مقابله با وسوسه است 

بایستند.

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه

محافظ رئیس جمهور
 برای انجام این بازی به تعداد بچه ها، کاغذ مچاله شده نیاز است.

نونهاالن به صورت دایره ای شکل بایستند. سه نفر از آنها را به صورت داوطلب در وسط دایره قرار 
از کسانی که دور آنها در دایره  از آنها رئیس جمهور و دو نفر دیگر محافظ او هستند.  دهید. یکی 
ایستاده اند بخواهید که به سمت رئیس جمهور کاغذ های مچاله شده را پرتاب کنند و محافظ نباید 

بگذارد که که کاغذ به رئیس جمهور بخورد.
 در طول بازی می توانید رئیس جمهور و محافظان را با بقیه نونهاالن تغییر دهید.

برای بچه ها توضیح دهید که رئیس جمهور ما هسیتم و محافظان دعاهای ما هستند و توپ هایی 
که به سمت ما پرتاپ می شود وسوسه است که قدرت دعا از برخورد آن به ما جلوگیری می کند.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه کالم متی ۶ : ۱۳

سوال: از بچه ها بخواهید که جواب دهند.
به نظر شما وسوسه چیست؟ یا چه چیزهایی می تواند وسوسه باشد؟ 	
آیا شما هم وسوسه شده اید؟ 	

بچه ها امروز می خواهیم یکی از داستان های عیسی در کتاب مقدس که در مورد وسوسه است را بشنویم.
در کتاب متی باب 4 از آیات ۱ تا ۱۱ در مورد روزی صحبت می کند که عیسی وسوسه شد. عیسی 40 

روز در دعا و روزه بود. آیا کسی می داند روزه چیست؟
یک روز شیطان عیسی را به بیابان می برد، و چون می داند که روزه بوده و االن گرسنه است و دوست 
دارد خوراکی های خوشمزه بخورد، او را وسوسه به خوردن می کند. ولی عیسی به حرف شیطان گوش 
نمی دهد و می تواند جلوی وسوسه شیطان بایستد و گول نخورد. مثل ما که وقتی یه عالمه شیرینی 
را  این  االن بخوریم. ولی  را  آنها  که همه  کلی وسوسه می شویم  و شکالت های خوشمزه می بینیم، 

می دانیم که خوردن آن همه شیرینی و شکالت برای دندان هایمان ضرر دارد.
 یکبار دیگر شیطان به عیسی می گوید: تو پسر خدا هستی و می توانی کارهای بزرگی انجام دهی، و 
او را وسوسه می کند که کار اشتباهی انجام دهد، ولی عیسی به حرف های شیطان اصال گوش نداد. 
ما هم گاهی اوقات، برای اینکه خودمان را به دوستانمان ثابت کنیم، ممکن است وسوسه شویم و 

به جاهایی که نباید برویم می رویم دروغ بگوییم و یک کار اشتباه انجام دهیم. 
کنی،  اگر به حرف من گوش  او گفت:  کرد و به  برای دفعه سوم باز هم شیطان عیسی را وسوسه 
می توانی هر چه که در این دنیا وجود دارد را برای خودت داشته باشی. ولی عیسی به شیطان گوش 
نداد و وسوسه نشد. ما هم بعضی وقتها وسوسه می شویم، مثالً دوست داریم بهترین لباس ها را 



اینکه زمان بیشتری را به فضای  داشته باشیم یا همیشه در حال خرید لباس و کفش باشیم و یا 
مجازی در گوشی و کامپیوتر می دهیم و یا زمان های طوالنی تری فیلم تماشا می کنیم. ما هم می توانیم 

مثل عیسی قوی باشیم و در برابر وسوسه های شیطان بایستیم.

  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
امروز ما یاد گرفتیم که شیطان از هر طریقی می تواند ما را وسوسه کند. مثال در کارهایی که دوست 
داریم و ممکن است به ضرر ما باشد، وسوسه یمان می کند که حتما انجام دهیم. ما وقتی کالم خدا 

را می خوانیم و دعا می کنیم، می توانیم در برابر وسوسه های شیطان بایستیم.

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه

روزنامه دیواری

دعا برای موضوعاتراه حلوسوسه ها

زمان زیاد گذاشتن برای بازی 
کامپیوتری

خدوندا کمک کن به زندگیم زمان بندی درست
انضباط بدهم

 مربی عزیز یک جدول به شکل زیر رسم کنید و آن را به سه قسمت تقسیم کنید.
از بچه ها مواردی که باعث وسوسه  آنها می شود را در قسمت " وسوسه ها " بنویسند و خودشان یا با 
کمک شما برای آن راه حلی پیدا کنند و آن را در قسمت "راه حل" بنویسند، در آخر برای آنها دعا کنند.

در کالس هم می توانید کار درستی زیر را انجام دهید.

  آیه حفظی : 

" و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر 
رهاییمان ده. زیرا پادشاهی، قدرت و 

جالل تا ابد از آِن توست. آمین "
متی ۶ : 1۳

مربی عزیز با خالقیت خود آیه را در کالس تمرین کنید.






