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درس دوم:

هدف: من فرزند خدا هستم پس از طریق دعا 
کردن با او صحبت می کنم.

آیات مربوطه: اول تواریخ ۴ :۱۰-۹ 

گروه سنی: ۹ - ۱۲

دعا



سخنی با مربی
در این درسنامه نونهاالن می آموزند که از طریق دعا می توانند با خدا صحبت کنند و آنها یاد می گیرند 
که دعا کردن یعنی گفتگو کردن با خدا و وقتی آنها به عنوان فرزندش با او صحبت می کنند خدا هم 
صحبت ها و دعاهای فرزندانش  را می شنود و به آنها جواب می دهد. و نونهاالن الزم هست این را 
بدانند که در دعا کردن قدرت زیادی هست وقتی که با خدا صحبت می کنند مطمئن باشند که خدا 
آنها را می شنود این مهم نیست که در چه وضعیتی باشیم خداوند آماده است که همیشه ما با او 

صحبت کنیم.

آمادگی برای ورود به داستان
بازی: تاس دعا

زمان:۵ تا ۱۰ دقیقه 

یک تاس را آماده می کنیم و برای هر عدد تاس یک موضوع انتخاب می کنیم مثال:

برای دیگری دعا کنیم عدد ۴  همه شکرگزاری کنیم     عدد ۱ 

۱۵ ثانیه سکوت کنیم عدد ۵  هر کس برای خودش دعا کند   عدد ۲ 

همه با هم برای یک موضوع دعا کنیم عدد ۶  پرستش کنیم     عدد ۳  

انجام  آن عدد  قرار  طبق  آمد  که  هر عددی  و  می اندازند  تاس  نوبت  به  کودکان  از  کدام  هر  حال 
دید  صالح  طبق  و  هست  شما  دست  در  زمان  مدیرت  و  کنترل  که  باشید  داشته  توجه  می شود. 
خودتون برای این قسمت مدت زمان های مناسب تعیین کنید. الزم هست به بچه ها توضیح دهید 

آن را نجام می دهیم. آمد همه با هم  که وقتی هر عددی 

ورود به دنیای کتاب مقدس: 
از بچه ها سوال کنید: چه کسی می تواند توضیح دهد که دعا چیست؟ 

برای بچه ها توضیح دهید که دعا کردن یعنی صحبت کردن با خدا، ولی به نظر شما وقتی با خدا 
او بگوییم؟  صحبت می کنیم، چه چیزهایی را می توانیم بگوییم و چه چیزهایی را نباید به 

در پاسخ به آن ها بگویید: ما همه  چیز را می توانیم به پدر آسمانی خود بگوییم و همه  چیز را برای او 
تعریف کنیم. ما وقتی با خانواده و پدر و مادرمان و دوستانمان صحبت می کنیم، فقط از نیازهایمان 
برای آن ها نمی گوییم، بلکه از اتفاقاتی که در طول روز برایمان افتاده، صحبت هایی که با دوستان و 

معلم و.. شده هم تعریف می کنیم. یعنی درباره    همه  چیز با آن ها صحبت می کنیم.  

پدر آسمانی کسی هست که ما می توانیم همه چیز را برای او تعریف کنیم هم حرف های مهم و حتی 
چیزهایی به نظر خیلی مهم نیست را هم می توانیم به او بگوییم. می توانیم اتفاقاتی که در طول روز 
افتاده، خوش حال و یا غمگین شدیم، صحبت هایی که کرده ایم با خانواده و یا دوستان،  برایمان 
نیازهایمان را به خدا بگوییم. به او ابراز عالقه کنیم و بگوییم که چقدر او را دوست داریم. پس دعا، 



یک فرصتی است که با خدا شروع کنیم به صحبت کردن و حرف های دلمان را به او بزنیم.

و هرچه صحبت های ما با خدا بیشتر باشد، رابطه  ما هم با خدا صمیمی تر می شود. چون این ارتباط 
یکطرفه و فقط از سمت ما نیست، و خدا به تمامی صحبت ها ما پاسخ می دهد. 

برای بچه ها توضیح دهید که دعا فقط برای خودمان نیست، ما می توانیم برای دیگران هم دعا کنیم، 
حتی نیازهای آن ها را به خدا بگوییم.  

اول تواریخ ۴: ۹ - ۱۰ را بخوانید.

خالصه آیات: 
یعبیص محترم تر از برادران خود بود. مادرش او را یعبیص )یعنی درد( نامید و گفت: )زیرا او را با درد 
و غم به دنیا آوردم.( اما او به حضور خدای اسراییل دعا کرد و گفت: ای خداوند،  من را برکت بده، 
سرزمین من را وسعت بده، دست تو همراه من باشد، من را از بال دور نگه دار تا رنج نکشم. و خدا هم 

هرآنچه که او خواسته بود، به او بخشید.

پس می بینیم که یعبیص برای آمدن برکت خداوند در زندگی اش، پهناوری سرزمینش، حضور خدا در 
زندگی اش، محافظت خدا از او در برابر اتفاقات بد و آسیب ها دعا کرد. خدا هم، هر چه که یعبیص 

از او خواسته بود را به او بخشید.

نتیجه گیری: 
پس ما هم امروز مثل یعبیص درباره  همه چیز می توانیم با خدا صحبت کنیم و آن ها را به حضور خدا 
ببریم و منتظر پاسخ خدا باشیم و بی شک خداوند هم پاسخ ما را می دهد. شاید زمان زیادی بگذرد تا خدا 
پاسخ ما را بدهد اما خدا هیچ وقت درخواست ها و صحبت های ما و دعاهای ما را بی جواب نمی گذارد.

این را بدانیم، شاید گاهی نیازی که داریم و دعاهایی که  پس باید در دعاهایمان پایدار بمانیم و 
می کنیم به صالح ما نباشد و پدر آسمانی قطعا بهتر از ما می داند که چه  چیزی برای ما بهترین است. 

پس دعا کنیم خدا هرچیزی را که برای ما بهترین می داند در زندگی هایمان اتفاق بیافتد

کارگاه اجرایی:
برگه های کاغذ رنگی )حدود ۵ سانت( را به شکل لوله شده برای بچه ها آماده کنید و به هر کدام بدهید تا 
موضوع دعایی خود را در آن بنویسند، حتما به بچه ها بگویید این برگه شخصی هست و آن را می توانند با 
خود به خانه ببرند و داخل یک شیشه مربا یا یک ظرف در دار بیاندازند اسم این شیشه یا ظرف را می توان 

مخزن دعا نام گذاشت هر روزی که دعا کردند روی یک کاغذ جدید بنویسند و داخل مخزن بیاندازند.



آیه حفظی :
از بچه ها بخواهید این آیه را حفظ کنند و برای جلسه بعد آماده باشند.

برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هرچیز با دعا و 
استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواست های خود را 

به خدا ابراز کنید." 

فیلیپیان ۶: ۴


