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جلسه هفتم

رویا داشته باش
هدف :

من از خداوند رویا می گیرم، تا اهداف 

او را انجام دهم.

رده سنی :

4  تا  8 سال 

آیه حفظی:

زیرا خداست که با عمل نیرمند خود، هم تصمیم و 

هم قدرت انجام آنچه را که خشنودش می سازد، در 

شما پدید می آورد.

فیلیپیان 2 : 13



سخنی با مربی 
او را به  اهداف  از خداوند رویا بگیرند و  این درسنامه می آموزند، می توانند  مربی عزیز کودکان در 

این طریق هم برای جامعه خود مفید و تاثیرگذار باشند. از  انجام برسانند و 

آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه
از کودکان بخواهید رویایی که خداوند در خواب به یوسف داده بود و از او خواسته بود که برای 

مردم و جامعه خود چه کاری انجام دهد را رنگ آمیزی کنند.

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه

مطالعه کالم پیدایش 37 : 1- 11 و پیدایش 50 : 20
من یوسف هستم، وقتی نوجوان بودم خداوند رویایی در خواب به من نشان داد و گفت:  وقتی 
بزرگ شدی می توانی به برادرانت و بقیه افراد شهر کمک کنی. من بعد از دیدن این رویا نمی دانستم 
این رویا نداشتم ولی به رویایی که  انجام دادن  که چه کار کنم و استعداد و توانایی خاصی برای 
خدا به من نشان داده بود اعتماد داشتم و می دانستم که خدا با من است و به من کمک می کند تا 

بتوانم به همه کمک کنم. خداوند برای انجام هرکاری که به ما می گوید دلیل خوبی دارد. 
شاید ما امروز فکر کنیم که استعداد یا توانایی نداریم ولی خداوند می داند که از ما در کجا  و در چه 

زمانی به بهترین نحو استفاده کند. 
امروز می خواهیم ویدئو شخصی را ببینیم که او هم همین شرایط را داشت.

شخصیت های برجسته/ الیزابت فرای

نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
بچه ها همینطور که در ویدئو دیدید، متوجه شدید که الیزابت فرای هم نمی دانست چه استعداد 
و توانایی هایی دارد و به فکر تفریح، لباس و ازدواج بود. اما بعد از اینکه با انجیل عیسی مسیح 
آشنا شد، فهمید چه کارهایی را می تواند برای خودش و مردم انجام دهد و تاثیرگذار باشد. یوسف 
هم نمی دانست که قرار است چه کاری را برای خودش و مردم انجام دهد، اما خدا در خواب و رویا 
استعدادمان نشده ایم، ولی  الیزابت فرای و یوسف متوجه  امروز ما هم مثل  اگر  او نشان داد.  به 
خداوند می داند که ما در انجام چه کاری عالی هستیم و او از ما برای کار خودش در زمان های مختلف 

استفاده می کند.

کارگاه اجرایی: ۵ دقیقه

۹ قدم تا کشف استعداد
)مربی عزیز از بچه ها بخواهید در مورد کارگاه اجرایی هفته قبل در کالس همه مشارکت کنند.(

) کارگاه اجرایی در خانه با مشارکت والدین انجام شود.(

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ll_zK0nTPUc


 قدم هفتم
برای رسیدن به رویاهای خود می توانند از استعدادهای آشکار و پنهان خود استفاده کنند.
از خداوند گرفت چقدر موفق شد، پس شما نیز تمام  الیزابت فرای رویای خود را  دیدید که وقتی 
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.
از کودکان بپرسید  این هفته  ایجاد می کند. در  انگیزه برای پیشرفت و رشد  رویا داشتن در زندگی 
رویای آنها برای دنیا اطرافشان یا در زندگی شخصی آنها چه چیزی می تواند باشد. به آنها بگویید برای 

رسیدن به رویاهایشان می توانند از استعدادهایشان استفاده کنند.
می توانید سواالت زیر را از بچه ها بپرسید:

دوست داری دنیا چه شکلی باشه؟
خودت در آن دنیا دوست درای چه کار کنی؟ )بسته به جواب کودک در سوال اول( 

فکر می کنی برای ساختن این دنیا چه کسی می تواند به تو کمک کند؟

می توانید در کالس هم کاردستی زیر را انجام دهید.

آیه حفظی : 

زیرا خداست که با عمل نیرمند خود، هم تصمیم و هم قدرت 
انجام آنچه را که خشنودش می سازد، در شما پدید می آورد.

فیلیپیان 2 : 13

ساده شده برای کودکان 

زیرا خدا با محبت خود، قدرت انجام هر چیزی را در شما 
ایجاد می کند.








