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جلسه سوم

مشورت بگیر
هدف :

من با خداوند مشورت می کنم، تا بهترین را انجام دهم

رده سنی :

۹  تا  ۱۲ سال 

آیه حفظی:

خداوند را که به من مشورت می دهد، متبارک می خوانم

مزمور ۱6 : 7



سخنی با مربی 
از  این است که بچه ها درک کنند می توانند با خدا در هر مرحله  این جلسه هدف  مربی گرامی در 
کنند. استفاده  استعدادها و توانایی های خود  از  کنند، تا بتوانند به درستی  زندگی خود مشورت 

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس : ۱۵ دقیقه
بچه  ها را به دو گروه یا بیشتر تقسیم کنید و از آنها بخواهید که هر سوالی که شما از آنها می پرسید 

با مشورت گرفتن از همه به سوالها جواب بدهند.
نشانه قول خدا به نوح چی بود ؟ 	.اسب 2.درخت بزرگ 3.رنگین کمان. 	
عنکبوت چند عدد پا دارد ؟ 	.پنج 2.هشت 3.شش. 2
چند تا رنگ در رنگین کمان است ؟ 	.سه 2.ده 3.هفت. 3
خدا پرندگان را در چه روزی از آفرینش آفرید؟ 	.پنجم 2.ششم 3.اول. 	
اسم پسر ابراهیم چی بود ؟ 	.یعقوب 2.نوح 3.اسحاق. 	

از انجام بازی این است که، بچه ها با یکدیگر برای رسیدن به جواب درست، مشورت  نکته: هدف 
کنند. لطفا به آنها زمانی برای فکر و صحبت کردن دهید.

مربی می تواند با خالقیت خود، سوالهای بیشتری را طراحی کند.

ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مزمور ۸:32 را در کالس بخوانید.

است. خالق ما  این قسمت با خواندن کالم متوجه خواهیم شد که خداوند بهترین مشاور ما  در 
کسی است که برای هر لحظه و هر تصمیمی که ما در زندگی خود می گیریم، نقشه ای عالی دارد و برای 
نشان دادن این نقشه  عالی به هر یک از ما، کتاب مقدس را هدیه داده است تا راهنمای ما باشد. 
همان طور که در کتاب مقدس خواندیم خداوند ما را می بیند و از ما محافظت می کند و در زندگی به 

ما کمک می کند تا در این دنیا موفقیت های بسیاری بدست آوریم و باعث جالل او شویم.
امروز می خواهیم ویدیو کسی را ببینیم که از خدا برای کارش مشورت گرفت و خدا هم به او کمک 

کرد.

شخصیت برجسته/ ُجرج واشنگتن کارور

او به چه کسی معروف بود؟ آقای بادام زمینی

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Xx57-yOGXnA&list=PLR8YAgFwRq9f9TLjwIlkPC10WqxN04Cmz&index=7


نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
انجام  از  کتاب مقدس می خوانند و قبل  ارتباط هستند، دعا می کنند،  در  با خدا  دائمًا  که  کسانی 
کاری یا تصمیمی با خدا مشورت می کنند و می توانند مطمئن باشند که بهترین راه را به آنها نشان 
می دهد. درست مثل کاری که ُجرج واشنگتن کارور انجام داد برای اینکه از تمام چیزهایی که خدا 
آفریده بتواند به شکل درست استفاده کند از خالق همان چیزها مشورت گرفت چون هیچکس به 
اندازه ی او نمی تواند بهترین مسیر را به ما نشان دهد.به همین دلیل امروز بیایید به پدر آسمانیمان 
که ما را بیشتر از هر شخص دیگری دوست دارد اجازه دهیم، تا از طریق کالمش ما را هدایت کند 

و به برکت برساند.

کارگاه اجرایی: 		 دقیقه
 )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 سوم
امروز که متوجه شدیم در چه کاری استعداد داریم می توانیم در هفته پیش رو برای آن دعا کنیم. 

با توجه به کارگاه های اجرایی هفته قبل، نونهاالن کمی متوجه استعداد و عالیق خود شده اند، در 
این هفته نونهاالن می توانند با والدین خود در خانه درباره استعدادهایشان دعا کنند.

می توانید کاردستی گالری بادام زمینی را در کالس با بچه ها انجام دهید.

آیه حفظی : 

خداوند را که به من مشورت می دهد، 
متبارک می خوانم

مزمور ۱6 : 7




