
ســــــازمان ایالم
کلیه حقوق محفوظ می باشد.©2021



جلسه چهارم

صبور باش
هدف :

من برای خداوند صبر می کنم او مسیر 

درست را به من نشان می دهد. 

رده سنی :

۹  تا  ۱۲ سال 

آیه حفظی:

برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی 

دار؛ آری، منتظر خداوند باش! 

مزمور ۲7 : ۱4



سخنی با مربی 
مربی عزیز بچه ها در این جلسه می آموزند که برای به انجام رسیدن کارهای خداوند در زندگیشان الزم 
است صبور باشند. و خداوند قدرت و قوت این صبر را به آن ها می دهد چون فرزندان پدر آسمانی 

هستند.

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس : ۱۵ دقیقه
در ابتدا برای اینکه این بازی را بتوانید انجام دهید باید وسیله مورد نیاز آن را از قبل آماده کنید. 

وسایل مورد نیاز: یک پازل 30 تیکه تهیه کنید ) اگر بچه های کانون شادی تعدادشان بیشتر بود 
پازل با تیکه های بیشتر تهیه کنید و یا به 2 گروه بچه ها را تقسیم کنید.(

کاپ کیک یا هر خوراکی که بچه ها به عنوان جایزه دوست داشته باشند در نظر بگیرید.
به بچه ها جایزه را نشان بدهید ولی بگویید برای به دست آوردن جایزه نیاز هست که پازل را درست 

کنند.
تیکه های پازل را قاطی کرده و به بچه ها بدهید و از آنها بخواهید که نوبتی تیکه های پازل را در جای 

درست قرار دهند. و به آنها بگویید که برای به دست آوردن جایزه، پازل باید به درستی تمام شود.
آنها  به  باشند.  تا صبور  دارند  نیاز  به هدفی  برای رسیدن  که  یاد می گیرند  بچه  بازی  این  در طول 

نباشند. نگران  می کند پس  کمک  آنها  به  بودن  برای صبور  زندگی  در  بگویید خداوند 

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
خالصه آیات مزمور 40

داوود برای رهایی از دست دشمانش منتظر پاسخ خدا بود، با اعتماد و ایمانی که به کارهای خدا 
داشت. می دانست که خداوند وفادار است و محبتش را به او نشان می دهد، او با صبوری برای خدا 
انتظار کشید. و حال امروز ما به عنوان فرزندان خدا می توانیم مثل داوود برای کارهای عظیم خدا 

صبور باشیم چون او یاور و رهاننده ما است.
امروز با شخصی آشنا می شویم که در زندگی خود برای کارهای خدا صبر کرد.

آشنایی با شخصیت های برجسته/ سی اس لوئیس

نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
بچه ها آیا دوست دارید مثل فوتبالیست مورد عالقتون خیلی خوب فوتبال بازی کنید؟ یا مثل کسی 
که خیلی خوب ویالن می زند شما هم خوب ساز بزنید؟ یا مثل فردی که خیلی خوب نقاشی می کشد 

شما هم خوب نقاشی بکشید؟ 
خدا به تک به تک شما ها استعدادهایی داده که می توانید از آنها استفاده کنید. شاید امروز شما 
سازی برای زدن نداشته باشید یا نتوانید درست نقاشی بکشید و یا هنوز آنقدر در فوتبال حرفه ای 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OEfV4BAkpDg&list=PLR8YAgFwRq9f9TLjwIlkPC10WqxN04Cmz&index=1


نشده باشید ولی با تمرین و تالش و صبوری کردن، می توانیم بهتر شویم.
زمان به انجام رسیدن تمام کارها در دستان خداوند است. خدا در زندگی ما هم می خواهد کارهایش 
را به انجام برساند و الزم است که ما برای کارهای او صبوری کنیم. بعضی اوقات صبور بودن می تواند 
سخت باشد، ولی ما بسیار خوشحال هستیم که خداوند به ما قدرت صبر کردن را می دهد. فقط 
او ما را  که  او رابطه ای نزدیک داشته باشیم و فراموش نکنیم  کنیم، با  کافیست ما با خدا زندگی 
از هر کسی می داند که  او بهتر  دوست دارد، تنها نمی گذارد،و به بهترین مسیر هدایتمان می کند. 

زمان به انجام رسیدن هرکاری، چه وقت است.

کارگاه اجرایی: ۱۵ 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.(

قدم چهارم
آنها صبور  برای بهتر شدن در استعدادهای خود شوق و اشتیاق داشته باشید و برای پیشرفت در 

باشید
نکته : مربی عزیز بچه های کالس را بر حسب استعدادهایی که دارند )ورزش،نقاشی،موسیقی و...( 
در هفته جاری به چالش بکشید. به آنها بگویید که چه کاری عالقه دارند و برای بهتر شدن در آن 

تالش بیشتر کنند.

آیه حفظی : 

برای خداوند انتظار بکش، نیرومند باش و دل قوی 
دار؛ آری، منتظر خداوند باش! 

آیه ساده شده 
منتظر خداوند باش، نیرومند باش و به او اعتماد کن.

مزمور ۲7 : ۱4


