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سخین با مریب:
کــودکان در ایــن جلســه میآموزنــد کــه همـهی مــا اســتعدادهای متفاوتــی داریم که از طرف خداســت.
او ایــن اســتعدادها را بــه مــا بخشــیده تــا بــا اســتفاده از ایــن اســتعدادها او را پرســتش کنیــم و بزرگــی و

قــدرت او را نشــان دهیــم .مــا نبایــد بــرای اســتعدادی کــه داریــم مغــرور باشــیم و بایــد بدانیــم کــه خــدا
آن را بــه مــا بخشــیده اســت ،همچنیــن مــا بایــد از آنهــا بــه درســتی اســتفاده کنیــم.

از قبل با همکاران خود برای کودکان و جلسهای که با آنها دارید دعا کنید.
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آمادگی برای ورود به داستان:

داشــتند ،قســمتی از اموالــش را ســپرد.

زمان ۲۰ :دقیقه

آن زمــان رایــج بود)

از یــک هفتــه قبــل بــه بچههــا اعــام کنیــد کــه بــرای

یکــی دیگــر  ۱قنطــار داد و بــه ســفر رفــت.

در ایــن جلســه اســتعداد خــود را بــه صــورت تکنفــره و یــا

قنطــار دیگــر به دســت آورد.

(بــه بچههــا توضیــح دهیــد قنطــار واحــد پولــی بــود که در

"استعداد من"

بــه یکــی از آنهــا  ۵قنطــار داد ،بــه یکــی  ۲قنطــار و بــه

توضیحات:

مــردی کــه  ۵قنطــار داشــت ،بــا آن پــول تجــارت کــرد و ۵

برنامــه "اســتعداد مــن" آمــاده شــوند ،و همــه میتواننــد

مــردی کــه  ۲قنطــار داشــت نیــز بــا همــان  ۲قنطــار کار

گروهــی بــا دوستانشــان بــه نمایــش بگذارنــد.

بــه آنهــا اعــام کنیــد کــه حداقــل زمــان نمایــش بــرای

کــرد و  ۲قنطــار دیگــر نیــز بــه دســت آورد.

بــرای رأی دادن بــه نمایشهــا بــه ســه نفــر کــه بــه عنوان

کــرد.

مربیــان و یــا اعضــای کلیســا نیــز دعــوت کنیــد تــا در ایــن

بــود از ســفر برگشــت.

امــا مــردی کــه  ۱قنطــار داشــت ،آن را زیــر خــاک پنهــان

یــک فــرد و یــا یــک گــروه  ۳دقیقــه میباشــد.

پــس از مــدت طوالنــی ،مــردی کــه صاحــب آن پولهــا

داور هســتند احتیــاج اســت ،کــه میتوانیــد از دیگــر

مــرد اول کــه  ۵قنطــار داشــت بــا آن  ۵قنطــار اول و

برنامــه بــه عنــوان داور حضــور داشــته باشــند.

از قبــل کالس را ماننــد یــک برنامــه اســتعدادیابی آمــاده

ســودی کــه کــرده بــود آمــد و گفــت :ســرور مــن ایــن آن

زمانــی را بــه شــرکت کنندههــا اختصــاص دهیــد و بعــد

آن کــردم.

اســتعداد خــود را بــه نمایــش گذاشــتند تشــکر کنیــد.

کــه خــوب امانـتداری کــردی ،در چیزهایــی کــه کــم بــود

پولــی کــه بــه مــن ســپره بــودی و ایــن هــم ســودی کــه بــا

کنیــد و از بچههــا در ایــن برنامــه پذیرایــی کنیــد.

پس اربابش خوشــحال شــد و گفت :آفرین ای خادمی

از اتمــام نمایــش آنهــا،از همــه شــرکتکنندهها کــه

کار بزرگــی انجــام دادی ،پــس بــه تــو چیزهــای بیشــتری

وارد شدن به دنیای کتابمقدس:

میدهــم .بیــا و بــا مــن شــادی کــن.

زمان ۱۵ -۱۰ :دقیقه

ســودی کــه کــرده بــود آمــد و گفــت :ســرور مــن ایــن آن

" َمثَل قنطارها"

مــرد اول کــه  ۲قنطــار داشــت بــا آن  ۲قنطــار اول و

ـل عیســی ،خــود
هــــدف :بچههــا از طریــق شــنیدن َمثـَ ِ

پولــی کــه بــه مــن ســپره بــودی و ایــن هــم ســودی کــه بــا

بــه بچههــا توضیــح دهیــد کــه این هفتمین هفته اســت

پــس اربابــش خوشــحال شــد وبــه او هــم گفــت :آفریــن

آن کــردم.

قســمتی از این داســتانها میشــوند و آن را میآموزند.
کــه مــا در مــورد َمثَلهــای عیســی مســیح باهــم صحبت

ای خادمــی کــه خــوب امانـتداری کــردی ،در چیزهایــی
کــه کــم بــود کار بزرگــی انجــام دادی ،پس به تو چیزهای

میکنیم.

از بچههــا بپرســید هفتــه گذشــته در مــورد کــدام َمثـَـل

بیشــتری میدهــم .بیــا و بــا مــن شــادی کــن.

صحبــت کردیــم و چــه چیــزی یــاد گرفتیــم؟ اجــازه دهیــد
یــک و یــا دو نفــر از بچههــا پاســخ دهنــد.

امــروز میخواهیــم َمثَلــی در مــورد اســتعدادی کــه خــدا

بــه مــا بخشــیده اســت ،از متــی  ۳۰-۱۴ :۲۵بــا هــم
بخوانیــم.

خالصه َمثَل "قنطارها" از کتاب متی : ۳۰-۱۴ :۲۵

"عیســی گفــت :پادشــاهی ِ آســمان ماننــد مــردی اســت

کــه قصــد ســفر کــردن داشــت .خدمتکاران خــود را صدا
زد و بــه هــر کــدام از آنهــا براســاس تواناییهایــی کــه
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امــا بعــد آن فــردی کــه قنطــار خــود را زیــر خــاک پنهــان

و اســتعداد دیگری . ...پس فراموش نکنیم که همهی

بداخــاق و خشــمگینی هســتی و در جاهــای مختلفــی

کــه بــدون اســتعداد باشــد ،زیــرا خــدا همــه را دوســت

مــا یــک و یــا چنــد اســتعداد داریــم و کســی نیســت

کــرده بــود آمــد و گفــت :چــون میدانســتم مــردی

دارد و بــه همــهی انســانها براســاس تواناییهایشــان

ســرمایهگذاری میکنــی ،پــس ترســیدم و پولــی کــه بــه

اســتعدادی بخشــیده اســت.

مــن داده بــودی را زیــر خــاک پنهــان کــردم ،بیــا ایــن هــم
پــول تــو.

اربــاب بــه او گفــت :ای تنبــل! تــو کــه میدانســتی مــن

تأمل و تعمق ،دعا و پرستش

چــرا بــا پــول مــن کاری نکــردی؟ بعــد آن  ۱قنطــار را از او

لحظاتــی ســکوت کنیــد و اجــازه دهیــد بچههــا فکــر

بــه هــر کــه دارد بیشــتر میدهــم و بــه آنکــه نــدارد همان

همگــی باهــم بــرای بچههــا و اســتعدادهای آنهــا از

استعداد خاص شما چیست؟

در جاهــای مختلفــی ســرمایهگذاری میکنــم ،پــس

کننــد.

گرفــت و بــه کســی کــه  ۱۰قنطــار داشــت ،داد و گفــت

خداونــد تشــکر کنیــد و او را بپرســتید.

را کــه دارد از او میگیریــم و ایــن خدمتــکار بیفایــده را

از بچههــا بخواهیــد دســت خــود را روی قلبشــان

مجــازات کنیــد".

بگذارنــد و ایــن جملــه را تکــرار کننــد:

بــه بچههــا توضیــح دهیــد َمثَــل قنطارهــا دربــارهی

"خداونــدا مــن میخواهــم از اســتعدادی کــه بــه مــن

اســتعدادهای یکســانی بخشــیده اســت؟ اجــازه دهیــد

•ســرود پرستشــی "بــا شــادی و حمــد و پرســتش بــه

بخشــیدی بــه درســتی اســتفاده کنــم"

اســتعدادهای ماســت ،امــا آیــا خــدا بــه همــهی مــا

پیــش رویم"

بچههــا جــواب دهنــد و در مــورد ایــن موضــوع مشــارکت
کننــد.

کارگاه اجرایی

در ادامــه بــه آنهــا توضیــح دهیــد کــه همــهی

اســتعدادهای متفاوتــی داریــم کــه از طــرف خداســت.

"دفتر داستان من"

این اســتعدادها او را پرســتش کنیم و بزرگی و قدرت او

وسایل مورد نیاز :دفتر و مدادرنگی

زمان ۱۰ :دقیقه

او ایــن اســتعدادها را بــه مــا بخشــیده تــا بــا اســتفاده از

توضیحات:

را نشــان دهیــم ،همچنیــن در راه پادشــاهی ِ خــدا کــه در

از بچههــا بخواهیــد در دفترهایــی کــه جلســه گذشــته

ایــن چنــد هفتــه در مــورد آن صحبــت کردیــم ،اســتفاده

درســت کــرده بودنــد ،اســتعداد خــاص خــود و نکتـهای

کنیــم.

کــه از َمثـَـل امــروز یــاد گرفتنــد را یادداشــت و یــا نقاشــی

نتیجهگیری

کنند.

ل امــروز
بــه بچههــا توضیــح دهیــد همانطــور کــه در َمث َـ 

شــنیدیم ،خــدا از روی محبــت خــود بــه همــهی مــا
اســتعدادهای متفاوتــی بخشــیده اســت.

پــس اول مــا بایــد بدانیــم کــه نبایــد بــرای اســتعدادی کــه
داریــم مغــرور باشــیم و بایــد بدانیــم کــه خــدا آن را بــه مــا

بخشــیده اســت .دومیــن نکتــه مهــم ایــن اســت کــه باید

از آنهــا بــه درســتی و بــرای نشــان دادن بزرگــی و قــدرت

خــدا اســتفاده کنیم.

اســتعداد یــک نفــر تشــویق کــردن اســت ،اســتعداد
دیگری معلم بودن ،اســتعداد یکی نواختن ســاز اســت
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اگــر در بیــن بچههــا کســی اســت کــه دفتــر خــود را

درســت نکــرده اســت ،بــا اســتفاده از لینــک زیــر بــه او

کمــک کنیــد تــا دفتــر خــود را درســت کــرده و نکاتــی کــه
از َمثَلهــای عیســی در هــر جلســه میآمــوزد را در آن

نقاشــی و یــا یادداشــت کنــد.
•لینک ویدیو

پروژه

از بچههــا بخواهیــد در هفتــه پی ـشرو ،اســتعداد خــود

را بــه یــک نفــر نشــان دهنــد و بــه او بگوینــد کــه "خــدا
ایــن اســتعداد را بــه مــن بخشــیده و او بــه همه براســاس
تواناییهایشــان اســتعداد خــاص بخشــیده اســت".
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