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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 این بازی تصاویری در نظر گرفته شده است. بچه ها را دو به دو روبروی هم بنشانید و 
به آنها بگویید که  در این بازی نباید صحبت کنند فقط صدای تصویر را باید در بیاورند نباید حرکتی 
از خودشان نشان بدهند. بعد تصویر یک شیء یا حیوانی که در نظر گرفته شده است را به یکی از 
آنها نشان بدهید و دیگری تصویر را نباید ببیند. و به نفری که تصویر را دیده بگویید که فقط صدای 
آن را در بیاورد و نفری که روبروی او نشسته است باید  فقط از صدا تشخیص دهد که تصویر چه 

چیزی است.

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 
که  می خواست  تازه شروع شد. خدا  برای سموئیل  رویای خداوند  و  نقشه  اما  بخشید،  سموئیل 
او در کنار  آماده می کرد.  از کودکی سموئیل را  او بسپارد به همین دلیل  رهبری قوم اسرائیل را به 
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 صحبت می کرد پس امروز هم می تواند با ما صحبت کند و اتفاقا بدانید که او دوست 
آماده  دارد با ما هم صحبت شود چون پدر ماست و برای ما وقت می گذارد ، کافیست ما همیشه 

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

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


نتیجهگیری:۵ دقیقه
آیا تا به حال وقتی که در خواب شیرین هستید کسی شما را صدا زده است؟

آیا زمانی که پدر یا مادرتان شما را صدا می زنند در همان لحظه به آن ها جواب می دهید؟
خداوند ما خدای محبت و نیکویی است، محبت او به ما آنقدر عظیم است که نمی خواهد در هیچ 
مرحله از زندگی ما را تنها بگذارد. اگر بخواهیم در زندگی خود با استفاده از استعدادهایی که خداوند 
به ما داده است پیش برویم باید بتوانیم آن استعدادها را تشخیص بدهیم و این کار با شنیدن 
صدای خدا و فهمیدن اراده او برای زندگیمان ممکن است. زمانی که خدا با ما صحبت می کند و ما 
را برای انجام کاری صدا می زند در اصل به  ما کمک می کند تا در این دنیا اراده ی نیکویش را نشان 
دهیم و با او برای رسیدن به موفقیت ها هم قدم شویم. فراموش نکنیم که خداوند، ما را از همان 
دارد،او  نقشه هایی عالی  و  اهداف  زندگیمان  برای  و  می شناسد  بودیم  مادرمان  در شکم  که  روزی 
می خواهد هرچه زودتر ما متوجه این استعدادهای خود برای رسیدن به هدفمان بشویم، به همین 

دلیل است که او ما با صحبت می کند و دوست دارد ما به شنیدن صدای او توجه نشان دهیم.

کارگاهاجرایی:۱۵ دقیقه
 ۹ 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  استعدادهای نونهاالن در  با شناخت به توانایی ها و  نسبت به جواب سوالهای هفته گذشته 
هفته از والدین بخواهید که محیط را برای شروع رشد کردن در استعدادها آماده کنند. و همچنین 

بخواهید در این هفته نونهاالن را تشویق کنند و درباره آن استعداد با هم دعا کنند.
بهطورمثال:آیا به مسائل کامپیوتری عالقه دارد؟

آیا در یادگیری زبان  دیگری استعداد دارد؟
آیا عالقه به ورزش خاصی دارد؟ یا به ساز موسیقی خاصی عالقه نشان داده است؟ 

آیا موضوع درسی خاصی) ریاضی، علوم و... ( هست که به آن عالقه بیشتر داشته باشد؟
از تمام توانایی های ما با خبر است و چون ما را دوست دارد،  خداوند پدر آسمانی ما است پس 

او مشورت و صحبت می کنیم به ما کمک می کند. وقتی با 

آیهحفظی:

"خداوندابگوکهخادمتمیشنود"
اولسموئیل۱۰:۳




