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سخنی با مربی

در این جلسه هدف این است که بچهها را با استعدادهایی که دارند آشنا کنیم و نسبت به
تواناییهایی که خدا به آنها داده است ،آگاه شوند .برای درک بهتر این موضوع ،ویدیویی از زندگی

سموئیل مورس را مشاهده میکنیم.

آمادگی برای ورود به کتاب مقدس  ۱۵ :دقیقه

مربی گرامی به تعداد بچه ها برای هر نفر  ۳عدد دایره با  ۳اندازه کوچک متوسط و بزرگ روی کاغذ
رنگی بکشید و از انها بخواهید که دایره هارا قیچی کنند .

از آنها بپرسید که چه توانایی های دارند و یا انجام چه کاری را دوست دارند (مثل :پازل درست
کردن ،ورزش  ،کتاب خواندن و )...حال به آن ها  ۵دقیق زمان بدهید تا فکر کنند و تصمیم بگیرند .
به آنها بگویید دایره بزرگ متعلق به کاری است که شما آن را خیلی دوست دارید و خیلی خوب

انجام میدهید .

دایره متوسط متعلق به کاری است که کمتر از دیگری انجام میدهید و آن را دوست دارید.

دایره کوچک هم متعلق به کار و توانایی است که باز کمتر از آن  ۲انجام میدهید و به آن عالقه
دارید.

بچه ها با نوشتن این فعالیت های خود متوجه میشوند که در چه کاری مهارت دارند یا بیشتر برای
آن وقت میگذارند.

ورود به دنیای کتاب مقدس  ۲۰ :دقیقه

مطالعه کالم خروج  ۳۵:۳۰-۳۵و خروج۳۶:۴-۱

در این قسمت از کالم میخوانیم که خدا به هر کدام از ما یک استعدادی داده است.

خداوند به انسان عقل داد تا بتواند تصمیم بگیرد  ،به او قلبی داد تا بتواند با آن محبت نماید ،

وجدانی بخشید تا خوب را از بد تشخیص دهد ،اراده بخشید تا کارهای نیکو انجام دهد ،زبان عطا
فرمود تا سخن بگوید،استعداد و خالقیتهایی بخشید که کار او را بر روی زمین به پیش ببرد .چون

او ما را به شباهت خودش آفریده او به ما فهم و درک در تمامی مسائل را عطا کرد.

امروز میخواهیم از یک شخصیت برجسته که در دنیا از استعداد خودش استفاده کرده بیشتر
بشنویم.

شخصیت برجسته /سموئیل مورس

سوال:

آیا میدانید استعداد و توانایی شما چیست؟

(مربی عزیز از بچهها بخواهید که به این سوال جواب کامل بدهند و در مورد استعداد خودشان
صحبت کنند و حتی اگر کاری را میتوانند در همان لحظه انجام دهند به آنها اجازه این کار را بدهید).

نتیجه گیری ۵ :دقیقه

خداوند به همه ما استعداد و تواناییهایی بخشیده که وجود هر یک از آنها اهمیت زیادی دارد.

این که شما هیچ استعدادی ندارید غیر قابل باور است ،چون همه ما پسران و دختران پدر آسمانی

هستیم ،به همین دلیل او به ما هدایایی منحصر به فرد بخشیده است .استفاده از این استعدادها
و وفادار بودن به آنها مانند کاری که سموئیل مورس برای رسیدن به هدف خود کرد باعث هدف دار

شدن زندگی ما میشود .ممکن است شما هم مانند سموئیل مورس در چند قسمت توانایی داشته
باشید ،او هم در درس علوم خوب بود هم در نقاشی کشیدن ،میتوانید برای فهمیدن اراده خدا

برای زندگی خود و شناخت استعداد خود با او صحبت کنید و از او مشورت بخواهید .حتی وقتی پدر

سموئیل با او موافقت نکرد خداوند به کمک سموئیل آمد و پدر او را هدایت کرد تا با او موافقت
کند ،پس در زندگی ما هم ممکن است این اتفاق پیش بیاید ،شاید نظرات ما از طرف افرادی رد

شود ،اما وقتی آن را با خداوند در میان میگذاریم و برای آن دعا میکنیم ،اگر اراده خدا برای ما
همان باشد او به ما کمک میکند حتی باعث میشود که آن افراد هم به ما کمک کنند .این را بدانید

که خداوند ما خدای قادر مطلق است یعنی همه چیز را میداند و از آینده ما با خبر است پس بهتر

از هر شخص دیگری میتواند به ما کمک کند تا در مسیر درست قدم برداریم و پیش برویم ،وقتی
با خداوند صحبت کنیم او قدرت این را دارد که شرایط را برای رشد ما فراهم کند.

کارگاه اجرایی ۱۵ ( :دقیقه )

نکته :مربی عزیز در این مجموعه کمک آموزشی در قسمت کارگاه اجرایی  9قدم برای کشف استعداد
بچهها در نظر گرفته شده است که نیاز هست بچهها با والدین آن را در طول هفته انجام دهند.

(مربی عزیز کارگاه اجرایی در خانه با مشارکت والدین انجام شود و در هفته بعد نتیجه کار را به
کالس بیاورند).

در مورد تواناییها و کارهایی که دوست دارید ،فکر کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید:
چه کاری را تا به حال انجام داده اید و خیلی از آن خوشحال شدید؟

برای انجام چه کاری بیصبرانه منتظر ماندید؟

فکر میکنید در انجام چه کاری بهترین هستید؟

اگر بخواهید انجام یک کار را برای تمام طول عمر خود انتخاب کنید چه کاری را انتخاب میکنید؟

آیه حفظی :
در میان شما هر کس مهارتی دارد ،بیاید و آنچه را
خداوند فرمان داده است بسازد
خروج ۳۵ :۱۰

