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جلسه دوم

هدیه برای تو و هدیه برای عیسی

خوش آمد گویی : ۳دقیقه    
با نوجوانان ، گرم و صمیمی همراه با لبخند روبرو شوید. اگر شخص جدیدی بعنوان نو ایمان یا مهمان برای اولین بار 
در این جمع حضور داشت، خوشامد مخصوص در نظر گرفته شود. بطور مثال شخص جدید را به نام در جمع معرفی 
کنید و از نوجوانان نیز بخواهید تا خود را یک به یک معرفی کنند و یک نکته قابل توجه و جالب در مورد خودشان با 

سایرین در میان بگذارند. 

پرستش: ۸ -۱۰  دقیقه
در این بخش با پرستش به صورت یوتیوب و یا در صورت امکان پرستش الیو نوجوانان را تشویق کنید که با شکرگزاری و 

پرستش جلسه را آغاز کرده و با انتظار و اشتیاق از کالم خدا بشنوند.

 برافرازیم نام تو را
مژده عیسی به دنیا آمد

از یکدیگر می شنویم : ۱۰ دقیقه
با طرح چند سوال از نوجوانان  آنها را برای تعلیم آماده کنید، از آنها بخواهید به سواالت زیر جواب بدهند. بهتر است 

که همه در پاسخ به سواالت مشارکت داشته باشند. 

با توجه به داستان تولد عیسی در انجیل متی ،گروهی از مشرق زمین به دیدار عیسی تازه متولد شده آمدند آیا . 	
میدانید نامشان چه بود؟

مجوسیان یا مغان چه کسانی بودند ؟. 	

آیا میدانید دلیل مالقات آنها با عیسی چه بوده است ؟. 	

بعد از پاسخ به سواالت باال پیشنهاد میشود که به نوجوانان فرصتی بدهید تا انجیل متی باب ۲ آیات ۱ تا ۱۲ را هر کس 

به صورت انفرادی با دقت مطالعه کند.

جهت اطالع مربی: به یاد داشته باشیم که جوی را در جلسه ایجاد کنیم تا نوجوانان بتوانند به راحتی صحبت کنند،و 
حتی کسانی که صحبت نمی کنند را تشویق کنیم تا در این بحث و گفتگو شرکت کنند تا صدای آنها هم شنیده شود  

برای مثال: ) اسم یکی از نوجوانان که صحبت نمی کند را ببرید و از او بخواهید تا در این مورد نظرش را بیان کن( تا در 

این مشارکت فعالیت داشته باشد.

تعلیم : ۲۰ دقیقه
میخواهیم در ابتدا به پاسخ سواالت بخش قبل نگاهی بیاندازیم و بررسی کنیم که مغان چه کسانی بودند و چرا به 

دیدار عیسی آمدند:

مجوسیان یا مغان ) مغ یا مگ( روحانیونی هستند در دوره ی مادها، هخامنشیان،اشکانیان و ساسانیان.

آنها مردمان بسیار حکیم با دانشی بسیار زیاد و خردمند بودند و یکی از دانش های آنها ستاره شناسی بود.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4DHtk339CBg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-_q7ut7G29o


انجیل متی باب ۲ آیات ۱ تا ۱۲ در مورد دیدار مغان صحبت میکند .

این قسمت کالم خدا برای خیلی از ما، پیغام های بسیاری داشته است، میدانیم که مغان از مشرق زمین به دنبال 

ستاره ی جدیدی  که در آن زمان در آسمان دیده بودند، آمدند. و چون از قبل شنیده بودند و می دانستند ظهور 

این ستاره در تولد یک پادشاه خاص در اسرائیل پیشگویی شده است به دنبال آن به راه افتادند و با اشتیاق راهی 

سفری طوالنی برای دیدار از این پادشاه شدند. آنها از مشرق زمین به سوی اورشلیم حرکت کردند. مغان به دنبال 

حقیقتی بودند که بتواند آنان را سیراب کند .

سوالی که خوب است به آن اندکی فکر کنیم : 
چقدر این روزها ما به چنین اشتیاق و تشنگی برای دیدار با عیسی نیاز داریم ؟

دعای ما این است که همه ی ما بتوانیم دوباره در این روزها مالقاتی تازه با عیسی مسیح داشته باشیم و با حضور 

و پرستش او ،قلب ،فکر ،و  زندگی ما تازه شود و وارد یک عمق تازه از شناخت او شویم .

میخواهیم در این درس به بررسی چند ویژگی پر رنگ از مجوسیان بپردازیم:

مغان بسیار آماده بودند و نسبت به کالم خدا آگاهی داشتند و میدانستند با توجه به پیشگویی ها، پادشاهی . 	
متفاوت به دنیا خواهد آمد، امروز نیز ما با خواندن کالم خدا میتوانیم همانند مغان نسبت به عیسی مسیح به 

آگاهی و شناختی عمیق تر رسیده و اشتیاق مالقات با او و پرستش او در دل های ما شعله ور تر از قبل شود.  

مغان برای یافتن حقیقت به راه افتادند و به سمت آن شنیده ها رفتند تا حقیقت را پیدا کنند .امروزه ما نیز . 	
همواره در جستجوی حقیقت در همه شرایط و زمان های زندگی خود باشیم چرا که کالم خدا میگوید حقیقت 

را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد .

از پرسش در مورد این پادشاه نمیترسیدند میدانستند که با پرس و جو کردن به پادشاه دست پیدا می کنند . 	
پس ما هم نترسیم از اینکه در مورد عیسی ،کالم او ،حقیقت او پرس و جو کنیم . 

مغان بسیار ثابت قدم بودند و هدف داشتند. حتی وقتی در حضور هیرودیس ایستادند با همان جدیت . 	
اول ادامه دادند. خیلی زمان ها اتفاقاتی می افتد که باعث می شود ما از هدف اصلی مان که ماندن در مسیح و  
یافتن اوست خسته یا مسخره یا تهدید شویم اما ما نیز مانند مغان باید به راه مان که شناخت عیسی وپرستش 

اوست ادامه دهیم .

را  . 	 هایی  ،نشانه  ،معجزات  اتفاقات  زندگیمان   در  ما  ها  زمان  ،خیلی  ها شاد شدند  نشانه  دیدن  با  مغان 
. آنها شادی کنیم  با تک تک  و  بیاوریم  یاد  به  را  آنها  امروز  بیایم  اما  میبینیم که شاید فراموش می کنیم 

مغان با دیدن عیسی مسیح ، روی بر زمین نهادند و او را پرستش کردند. و هر آنچه که داشتند پیشکش . 	
کردند برای پادشاهی که آسمان و زمین را آفرید . امروزه نیز ما همانند مغان عیسی را بپرستیم  و هدیه ایی 

برای او داشته باشیم . 

عیسی با تولدش در این دنیا و در نهایت مصلوب شدن به دلیل گناهان بشر ، بزرگترین هدیه که همان آزادی از 

گناه و حیات جاویدان است ، به ما داده . اکنون اگر ما نیز بخواهیم به او هدیه ایی بدهیم بنظر شما چه هدیه 

ایی است؟

پاسخ :این هدیه میتواند زمان ما باشد برای پرستش او ، خواندن کالم و وقتی که صرف صحبت کردن با او و دعا 

کردن میکنیم ، این هدیه میتواند نور و نمک بودن ما در این دنیای تاریک باشد، این هدیه میتواند صحبت کردن 

از عیسی با دیگران و بشارت دادن نام او باشد، این هدیه میتواند تغییر مسیر زندگی ما به سمت رشد و شناخت 

او باشد و ...

خداوند میخواهد در این روزها بیشتر و بیشتر در حضور او باشیم ، با او صحبت کنیم ، در مسیر او قرار بگیریم، با 

قلب های پر از اشتیاق و عشق و شادی او را بپرستیم .او برای همه ی جهان آمده است برای زنان و مردان ،کودکان، 



ثروتمندان و فقیران ،بی سواد و باسواد ،عیسی محدود به زمان و مکان نیست او فقط برای جشن ها و روز خاص 

نیست. او به این دنیا آمد تا هر که به او ایمان آورد هالک نگردد بلکه حیات جاودان یابد.

 نتیجه گیری : 
نکته بسیار مهمی که در داستان دیدار مغان با عیسی بسیار حائز اهمیت است ، اشتیاق آنها برای دیدار با عیسی 

است ، آنها از راهی بسیار دور برای دیدار عیسی آمدند ، آنها با هدیه نزد عیسی حاضر شدند، آنها عیسی را پرستش 

کردند ، آنها از هیرودیس ترسی نداشتند و در نهایت بر خالف خواسته هیرودیس عمل کرده و از مسیر دیگری 

رهسپار شدند. در حقیقت مسیر حرکتشان را خدا تعیین کرد نه هیرودیس! 

اکنون ما نیز همچون مجوسیان برای دیدار با عیسی مشتاق بوده و به او هدیه بدهیم، عیسی را بپرستیم و در 

نتیجه مالقات با عیسی مسیر زندگی ما نسبت به قبل تغییر کند. 

بیایید از خدا بخواهیم که به ما قوت دهد تا برای مالقات با او بدویم و خسته نشویم .مسیرهای طوالنی و فراز 

ونشیب های زندگی را با اشتیاق پشت سر بگذاریم. 

گفتگو : ۱۰ دقیقه
در این بخش میتوانید نوجوانان را در گروه های چند نفره تقسیم کنید و آنها در گروه ها به سواالت پاسخ داده و 

در نهایت یک نفر به عنوان  نماینده ، نقطه نظرات را با سایرین به اشتراک بگذارد.

چه برکتی از درس امروز گرفتید؟

امروز چه چیزی هست که میخواهید  به عیسی تقدیم کنید؟

آیه حفظی : ۵ دقیقه
از نوجوانان بخواهید که آیه زیر را به مدت ۵ دقیقه به صورت انفرادی خوانده و حفظ کنند. سپس به صورت 

داوطلبانه با صدای بلند از حفظ تکرار کنند.

چنانکه آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است، همچنان، ای خدا، جان من به شدت مشتاق توست.
مزمور ۴۲ : ۱

قدم عملی : 
 ابتدا به گروه دو نفره تقسیم شوید . 	

سپس با همگروهی خود برای اشتیاق مالقات با عیسی و اینکه امروز چه هدیه ایی به او تقدیم میکنید ، . 	
دعا کنید

در نهایت میتوانید با دوست خود در کوچه های شهر رفته تا به طور خاص برای نجات مردم و یافتن شادی . 	
حقیقی دعا کنید .

پیشنهاد: مربی عزیز شما میتوانید چند عدد کارت پستال از قبل آماده کرده و به نوجوانان  دهید تا اگر در خیابان 
با کسی برخورد کردند آن کارت را به دیگران هدیه بدهند .



بازی : ۱۵ دقیقه

جنگ پرتقالی
ابزار هایی که به آن ها نیاز دارید:

چند عدد پرتقال
قاشق های پالستیکی برای نگه داشتن پرتقال ها

چه کار باید انجام دهید:

پرتقال ها را روی قاشق های پالستیکی بگذارید و آن ها را به دو شرکت کننده از دو گروه مختلف بدهید.. 	

هر دو بازیکن می بایست تالش کنند تا بدون دست زدن به رقیب خود و بدون انداخت پرتقالشان پرتقال . 	
طرف مقابل را بیاندازد.

به محض اینکه یکی از طرفین پرتقال خود را انداخت، از بازی خارج خواهد شد. شرکت کننده ی برنده گوشه . 	
ای خواهد ایستاد.

این بازی را تکرار کنید تا تمام افراد شانس بازی را داشته باشند. 	

حال به هر کدام از برنده ها یک پرتقال و قاشق بدهید و بخواهید تا برای دستیابی به لقب قهرمانی با هم . 	
مقابله کنند. فردی که در نهایت پرتقال خود را حفظ کند برنده خواهد بود. بازی های گروهی نوجوانان در خانه 

تنوع بسیاری دارد که در ادامه به سایر این بازی ها خواهیم پرداخت.


