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سخنیبامربی
مربی عزیز بچه ها در این جلسه می آموزند، خدا نه تنها در گذشته از طریق کالم خود و روح القدس با 
انسان ها صحبت می کرد، بلکه امروز هم ما می توانیم صدای او را بشنویم و از اراده خدا برای زندگی 

خود و توانایی هایی که او به ما بخشیده با خبر شویم.

آمادگیبرایورودبهکتابمقدس: ۱۵ دقیقه
اسم بازی: این صدای چیه؟ 

مربی عزیز برای انجام این بازی نیاز به صداهایی مانند : صدای باز کردن در، صدای باران، صدای زنگ 
در، صدای حیوانات و...  هست لطفا از قبل این صداها را پیدا کنید تا بتوانید برای بچه ها در کالس 

پخش کنید. بعد از بخش هر صدا از بچه بخواهید که بگویند این صدای چه چیزی بود.

ورودبهدنیایکتابمقدس:۲۰ دقیقه
مطالعه کالم 

اول سموئیل ۳ : ۱۰_۱۸
مادر سموئیل حنا برای به دنیا آمدن فرزندش از خداوند درخواست کرد و او به حنا فرزندی به نام 
سموئیل بخشید، اما نقشه و رویای خداوند برای سموئیل تازه شروع شد.خدا می خواست که رهبری 
قوم اسرائیل را به او بسپارد به همین دلیل از کودکی سموئیل را آماده می کرد. او در کنار عیلی کاهن 
در معبد یعنی خانه ی خداوند بزرگ شد، و در این مدت خداوند با سموئیل صحبت کرد چون حرف 
های مهمی داشت که به او بگوید.خداوند ما همان خداوند است که در زمان های قدیم با انسان ها 
او دوست دارد با ما  اتفاقا بدانید که  امروز هم می تواند با ما صحبت کند و  صحبت می کرد پس 
هم  صحبت شود چون پدر ماست و برای ما وقت می گذارد ، کافیست ما همیشه آماده شنیدن صدای 

خدا باشیم.
امروز می خواهیم به زندگی یک نفر نگاه کنیم که با شنیدن صدای خدا زندگی اش عوض شد. خدا او 

را برای محبت کردن به دیگران فرا خواند.

شخصیتهایبرجسته/فلورانسنایتینگل

سوال
فلورانس نایتینگل چه کاری می کرد؟ پرستاربود.. ۱

او معروف به چه لقبی بود؟ بانویچراغبهدست.. 	

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0htFd75h_tg&list=PLR8YAgFwRq9f9TLjwIlkPC10WqxN04Cmz&index=3


نتیجهگیری:۵ دقیقه
که  را شنید  فلورانس دعا می کرد صدای خدا  که وقتی  این ویدیو متوجه شدیم  با دیدن  بچه ها 
خداوند یکی از استعدا دهایش را به او نشان داد و از فلورانس خواست که در آن استعداد رشد کند. 
فلورانس توانست از طریق پرستاری جان بسیاری از انسان ها را نجات دهد. امروز ما هم می توانیم 

دعا کنیم تا خدا استعدادهایمان را به ما نشان دهد.

کارگاهاجرایی:۵ دقیقه
 9 قدم تا کشف استعداد

)مربی عزیز از همه بچه ها بخواهید در مورد کارگاه اجرایی هفته قبل، در کالس مشارکت کنند.(

قدمدوم
برای شناختن استعدادهای خود با خدا صحبت کنید.

این  در  کودکان  استعدادهای  و  توانایی ها  به  با شناخت  گذشته  به جواب سوالهای هفته  نسبت 
هفته از والدین بخواهید که محیط را برای شروع در رشد کردن در استعداد آماده کنند. و همچنین 

بخواهید در این هفته کودکان را تشویق کنند و درباره آن استعداد با هم دعا کنند.

بهطورمثال:می توانید به نقاشی کشیدن فرزندتان توجه کنید.
آیا در یادگیری زبان  دیگری استعداد دارد؟

آیا عالقه به چیدمان دارد؟ و ....
خداوند پدر آسمانی ما است پس از تمام توانایی های ما با خبر است و چون ما را دوست دارد، وقتی 

با او مشورت و صحبت می کنیم به ما کمک می کند.
)مربی عزیز، کارگاه اجرایی در خانه با مشارکت والدین انجام شود.(

است  بچه ها  روی سر  بر  که  کاغذی  روی  را  آیه حفظی  و  کنید.  را درست  کاردستی  این  کالس  در 
بنویسید.
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