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جلسه هفتم

رویا داشته باش
هدف :
من از خداوند رویا میگیرم ،تا اهداف
او را انجام دهم.

رده سنی :
 ۹تا  ۱۲سال

آیه حفظی:
زیرا خداست که با عمل نیرمند خود ،هم تصمیم و
هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش میسازد ،در
شما پدید میآورد.
فیلیپیان 13 : 2

سخنی با مربی
مربی عزیز نونهاالن در این درسنامه میآموزند ،خداوند برای تک تک آنها اهدافی نیکو دارد و هر

یک از نونهاالن میتوانند رویاهای خود را با کمک خداوند به تحقق برسانند.

آمادگی برای ورود به داستان  ۱۵ :دقیقه
لطفا برای نونهاالن یک دانهی گل یا میوه و همچنین ثمر آن دانه را تهیه کنید .با گذاشتن آن دانه

و میوه در کنار یکدیگر برای نونهاالن توضیح دهید که هر بزرگی و زیبایی از اول به این شکل نیست،

بلکه بزرگی و زیبایی این میوه از کوچکی این دانه شروع شده است .مهم نیست که این یک دانه
ساده و کوچک است چون با تغییرات و رسیدگی به رشد کامل خود میرسد .درست مانند رویاهای

ما که از یک فکر کوچک ،یک استعداد و یک عالقه شروع میشود و زمانی که به خدا داده میشود
بزرگ و زیبا میشود.

مربی عزیز به هر یک از نونهاالن کاغذی بدهید و از آنها بخواهید یکی از خواب های زیبای خود را
نقاشی کنند.

ورود به دنیای کتاب مقدس  ۲۰ :دقیقه

مطالعه کالم پیدایش  ۱۱-۱ :۳۷و پیدایش 20 : 50

من یوسف ،یکی از دوازده پسران یعقوب هستم .زمانی که نوجوان بودم خداوند در خواب ،رویایی

به من نشان داد و گفت :در آینده از طریق تو به برادران خود و دنیا کمک و برکت خواهی رساند.

با اینکه در ابتدا نمیدانستم که چه تواناییها و استعدادهایی دارم و از آنچه انجام خواهم داد
بیخبر بودم ،ولی به خداوند اعتماد کردم زیرا او خداوندی است که به قو لهایش عمل میکند و در

نقشهی الهی خود به هر یک از ما نقشی نیکو میدهد تا با او همکار باشیم.

شاید ما امروز فکر کنیم که استعداد یا توانایی نداریم ولی خداوند میداند که از ما در کجا و در چه
زمانی به بهترین نحو استفاده کند.

امروز با شخصی آشنا میشویم که رویاهای خود را از خداوند دریافت کرد.
شخصیتهای برجسته /الیزابت فرای

نتیجه گیری ۵ :دقیقه
ما هم امروز میتوانیم مانند الیزابت فرای و یوسف ،برای دنیای اطرافمان از خداوند رویا بگیریم.

حتی زمانی که هنوز هیچ استعداد و عالیقی در خود پیدا نکردهایم ،خداوند میداند که ما قادر
هستیم چه کارهای بزرگ و قشنگی انجام دهیم .او میخواهد از ما استفاده کند و به ما فرصت دهد
تا رشد کنیم و به خودمان و دنیا کمک کنیم ،و از ما برای کار خودش در زمانهای مختلف استفاده

میکند .پس بهتر است دست از تالش برنداریم و ناامید نشویم ،به خداوند اعتماد کنیم زیرا اهداف

او برای ما بهترین است.

کارگاه اجرایی ۱۵ :دقیقه

 ۹قدم تا کشف استعداد

(مربی عزیز از بچهها بخواهید در مورد کارگاه اجرایی هفته قبل در کالس همه مشارکت کنند).
( کارگاه اجرایی در خانه با مشارکت والدین انجام شود).

قدم هفتم

برایرسیدنبهرویاهایخودمیتوانند از استعدادهای آشکاروپنهانخود استفاده کنند.
دیدید که وقتی الیزابت فرای رویای خود را از خداوند گرفت چهقدر موفق شد ،پس شما نیز تمام

استعدادهای خود را برای او و برای کار های او استفاده کنید .نیاز نیست که در همه کارها بهترین

باشید خداوند شما را همان طور که هستید دوست دارد.

رویا داشتن در زندگی انگیزه برای پیشرفت و رشد ایجاد میکند .در این هفته از کودکان بپرسید
رویای آنها برای دنیا اطرافشان یا در زندگی شخصی آنها چه چیزی میتواند باشد .به آنها بگویید برای

رسیدن به رویاهایشان میتوانند از استعدادهایشان استفاده کنند.
میتوایند سواالت زیر را از بچهها بپرسید:
رویای زندگی شما چیست؟

آیا فکر میکنید رسیدن به این رویا سخت است یا آسان؟

برای رسیدن به این رویا چه کارهای مد نظر دارید تا انجام دهید؟

فکر میکنید خدا چه نقشی در عملی شدن رویای شما دارد؟
آیا برای آن از خداوند کمک گرفتهاید برای آن دعا کردهاید؟

فکر میکنید چه کسانی به شما میتوانند در این قسمت کمک کنند؟
چه کسی بزرگترین کمک را میتواند به شما کند؟

چه قدمهایی تا به حال برای رسید به هدفتان برداشتهاید؟

برای رسیدن به رویاهایتان از کدام استعدادهای خود میتوانید استفاده کنید؟

میتوانید در کالس کاردستی زیر را انجام دهید.

آیه حفظی :
زیرا خداست که با عمل نیرومند خود ،هم تصمیم و هم قدرت
انجام آنچه را که خشنودش میسازد،در شما پدید میآورد.
فیلیپیان ۱۳:۲

