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جلسه پنجم

اعتماد کن.
هدف :
من به خداوند اعتماد دارم ،چون
همیشه در کنار من است.

رده سنی :
 ۹تا  ۱۲سال

آیه حفظی:
آنگاه که ترسان شوم ،بر تو توکل خواهم کرد.
مزمور 3 : 56

سخنی با مربی
مربی عزیز در این جلسه ،نونهاالن از اعتماد کردن به خدا میشنوند و یاد میگیرند که اعتمادشان را

به خدا بیشتر کنند.

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس  ۱۵ :دقیقه

اسم بازی :جعبه رمز و راز

یک جعبه بزرگ تهیه کنید و مانند عکس یک طرف آن را کامال جدا کنید و از دو طرف دیگر دو پنجره
دایرهای شکل برای دستان بچهها ایجاد کنید

هر کودک را به نوبت پشت جعبه قرار دهید و از آنها بخواهید با لمس کردن وسایل داخل جعبه

حدس بزنند آن چه وسیلهای است.

از قبل وسایل را انتخاب کرده و مراقب باشید بچهها متوجه نشوند.میتوانید با توجه به سن بچهها
از وسایلی مانند بٌرسسر ،خط کش ،سیب ، ،لیوان و .....استفاده کنید.

بچهها در این بازی بدون دیدن به وسیلهای که در جعبه است به مربی خود اعتماد میکنند ،درست
مانند رابطه ما با خداوند ،که او را نمیبینیم ولی به او اعتماد داریم ،که همیشه در کنار ما است.

ورود به دنیای کتاب مقدس  ۲۰ :دقیقه

مطالعهکالم

دانیال باب ۶

من دانیال هستم و خدا را خیلی دوست دارم به طوری که همیشه با او صحبت میکنم .من هر روز
سه بار دعا میکنم.اما آدمهای اطراف من از دعاهای من خوشحال نبودند و حسودی میکردند .به

همین دلیل از من ،پیش پادشاه سرزمینم داریوش شکایت کردند و از او خواستند تا هرکسی به جز

پادشاه ،خدای دیگری را میپرستد به چاه شیران گرسنه بیاندازد .پادشاه هم این درخواست را قبول
کرد با این که من را دوست داشت ،اما مجبور بود قانونی را که گذاشته است به آن عمل کند .در

ِ
داریوش پادشاه ناراحت و نگران بود ،اما من نگران نبودم
طول شبی که من داخل چاه شیران بودم

و ترسی نداشتم ،چون به خدا اعتماد داشتم و میدانستم او از من مراقبت میکند .به همین دلیل
به دعا کردن ادامه دادم و خدا هم فرشتهای فرستاد تا دهان شیران را ببندد تا به من آسیبی نرسد.

صبح روز بعد وقتی صحیح و سالم از چاه بیرون آمدم پادشاه با دیدن من خوشحال شد و مطمئن
شد که خداوند من ،خدای نجات دهنده است.

امروز به زندگی جان نیوتن نگاه میکنیم و متوجه خواهیم شد که خداوند چگونه در زمان مشکالت

و سختی ها به او کمک کرد.

شخصیت برجسته /جان نیوتن

نتیجه گیری ۵ :دقیقه
خداوند ما خدای امین است ،به این معنا که او در هر شرایطی وفادارانه در کنار ما است .در تمام
شرایط سخت زندگی ،در زمانهایی که تنها شدهایم ،ناراحت هستیم و یا حتی میترسیم ،میتوانیم

درباره همه این اتفاقات با خدا صحبت کنیم و برای آن دعا کنیم .به او اعتماد کنیم چون فرزندش

هستیم او همیشه مراقب ما است و ما را راهنمایی و محافظت میکند .امروز ما هم میتوانیم مثل
دانیال نبی و جان نیوتن در هر شرایطی به خدا اعتماد داشته باشیم چون او همیشه در کنار ما
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).

قدم

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

برای رشد استعداد ،حمایت والدین مهم است.

برای پیشرفت در استعدادها تالش مهم است .ولی مهمتر از آن حمایت والدین است .حمایت کردن

همیشه فراهم کردن و پرداخت هزینههای گزاف نیست .بعضی وقتها حمایت میتواند خیلی ساده
باشد؛ به عنوان مثال :اگر کودکی به نقاشی عالقه دارد میتوانید او را به نمایشگاههای نقاشی ببرید
یا به تماشای بازی فوتبال و هر ورزش که به آن عالقه دارد.

در هفته پیش رو از بچهها بخواهید به تمام عالیقشان فکر کنند ،و دربارهاش در خانه با والدین
صحبت کنند.

در کالس هم میتوانید کاردستی زیر را انجام دهید.

آیه حفظی :
آنگاه که ترسان شوم ،بر تو توکل خواهم کرد.
مزمور 3 : 56

