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درس اول

همچون مریم مطیع
دعوت از نوجوانان برای جشن تولد مسیح :
ما برای شما کارت دعوتی طراحی کرده ایم که میتوانید چند روز قبل از جلسه آن را برای نوجوانان به صورت چاپی یا الکترونیکی
ارسال کنید.
اینگونه آنها متوجه خواهند شد که این یک جلسه مخصوص است  .این کارت در انتهای فایل ضمیمه شده است.

خوش آمد گویی ۱۰ :دقیقه
از نوجوانان خود چند روز قبل از شروع جلسه بخواهید تا در یک ویدئوی  ۲۰ثانیه ایی به صورت خالقانه به دوستان خود خوش
آمد گفته و در یک جمله دید خود از کریسمس را بیان کرده و برای شما ارسال کند و شما مربی عزیز با جمع آوری و پخش این
ویدئو از خود نوجوانان برای شروع جلسه استفاده کنید شما می توانید برای ادیت کردن ویدئوی خوش آمدگویی از نوجوان خود
کمک بگیرید
ما به عنوان نمونه ویدئویی برای شما تهیه کرده ایم که شما میتوانید از آن استفاده کنید  .ولی پیشنهاد میشود که این ویدئو را از
نوجوانان خود بگیرید تا آنها در این کار مشارکت داشته باشند.

مقدمه :
توضیحی کوتاه در مورد تولد مسیح از قبل آماده کنید این قسمت میتواند مانند دکلمه با نواختن یک ساز همراه باشد .یا میتوانید
ازکلیپ زیر استفاده کنید.
Noel - Chris Tomlin ft. Lauren Daigle

سپس تاکید کنید که امروز در جشن تولد عیسی هستید  ،و باید به رسم رفاقت هدیه ایی به او بدهید  ،در ادامه از نوجوانان
سواالت زیر را بپرسید.
1.هدیه ی تو برای عیسی چیست؟
2.امروز درکدام قسمت از زندگیتان میخواهید که عیسی متولد شود؟ و با تولدش در آن قسمت از زندگیت تازگی و تغییر ایجاد کند؟
پیشنهاد :در این بخش میتوانید برگه کوچکی به نوجوانان بدهید و از آنها بخواهید که هدیه ای که به عیسی میدهند را در آن برگه
یادداشت کنند و آن را درون کیسه هدایای تولد عیسی بگذارند .سپس در هنگام قرار دادن هدیه خود هر یک در دلشان عهدی
جدیدی با عیسی ببندند.
هدایای اهدایی میتواند  :قلب ما  ،فکر ما  ،زبان ما  ،استعداد ما  ،زمان ما  ،روابط ما و  ....باشد

بازی۱۰ :دقیقه
به بچه ها وعده ایبدهید که در قبال اطاعت از چیزی که از آنها خواسته شده است میتوانند وعده را دریافت کنند.
سپس تعدادی کارت را که از قبل آماده کرده اید و روی آن ها جمله های نوشته اید که شاید اطاعت از آن کار دشواری باشد را
درون جعبه ای قرار دهید و در ادامه تعدادی از نوجوانان را انتخاب کنید و از آن ها بخواهید که با چشمان بسته یکی از کارت ها
را برداشته و از نوشته روی کاغذ اطاعت کند.
نمونه ایی از نوشته ها:
(30ثانیه بشین پاشو،تکرار کردن یک جمله سخت ).... ،
شیش سیخ کباب  ،سیخی شیش هزار
دایی چاقه  ،چایی داغه و .....
و در انتهای بازی به کسانی که اطاعت کرده اند جایزه که همان وعده ای است ک در ابتدا به نوجوانان اعالم کرده بودید را بدهید.
(این وعده میتواند یک بسته شکالت باشد که همه نوجوانان باهم در آن سهیم شوند ،تا آنها دریابند که دیگران هم میتوانند
در ثمرات اطاعت آن ها شریک شوند) .
پیشنهاد  :میتوانید در حین انجام بازی از نواجوانان فیلم گرفته و به صورت کلیپی فان در جلسه بعد برای نوجوانان پخش کنید.

بازی برای جلسات غیر حضوری :
جمالتی که باید از آنها اطاعت کنند را به تعداد نوجوانان از قبل تهیه کنید و قبل از شروع بازی به صورت جداگانه برای آنها دایرکت کنید.
نحوه دادن هدیه در جلسات آنالین میتواند پخش یک سرود در خواستی یا کارت تبریک دیجیتالی باشد.

از یکدیگر میشنویم  ۱۰ :دقیقه
در این قسمت میتوانید با مطرح کردن یک سوال مانند سوال زیر فرصتی را ایجاد کنید تا نوجوانان در مسیر تعلیم قرار گیرند.
1.اولین چیزی که با شنیدن کلمه وعده یا (قول) به ذهن شما میرسد چیست؟
سپس اینطور ادامه دهید  :ما در زندگی با وعده های زیادی رو به رو هستیم برای مثال شاید شما به تازگی وعده ای از سمت
خانواده دریافت کرده اید برای یک سفر و یا یک تلفن جدید و....
گاهی ممکن است که این وعده ها تحقق پیدا کرده باشند و گاهی هم در کمال ناباوری این اتفاق رقم نخورده است  .همه ما
تجربیات این چنینی داریم و شاید بعد از این که یک وعده را دریافت نکردیم نسبت به شخص وعده دهنده دلسرد شده باشیم،
کالم خدا پر از وعده هایی است که تحقق پیدا کرده اند ،اما ما هنوز منتظر تحقق خیلی از وعده های دیگر کالم خدا هستیم ،پس
ما نیاز داریم که با بررسی وعده هایی که خدا درکالم خود به افراد مختلف داد با اشتیاق بیشتری منتظر تحقق این وعده ها باشیم،
امروز میخواهیم با یکدیگر شخصیت مریم را با هم بررسی کنیم.
نوجوانان را به دو گروه تقسیم کنید واز آن ها بخواهید که باهم انجیل لوقا باب  ۱آیات  ۲۶تا  ۳۸را بخوانند سپس آیه ایی
که مربوط به وعده و آیه ایی که نشان دهنده اطاعت مریم است را پیدا کنند .در آخر هر گروه نماینده ای انتخاب کند و نظرات
گروهش را به اشتراک بگذارد.

تعلیم  ۲۰:دقیقه
اولین نکته در مورد شخصیت مریم :
اعتماد مریم به خدا
شناخت ما از شخص وعده دهنده یکی از بزرگ ترین دالیلی است که ما میتوانیم اعتماد کنیم که این وعده تحقق پیدا میکند یا
خیر ،مریم به عنوان یک دختر یهودی خداوندی که از او دعوت کرده بود را میشناخت و نسبت به تحقق وعده های خدا اعتماد
داشت و همین امر باعث شد که او بتواند به وعده خدا اعتماد کند از همین رو وقتی فرشته خدا با او مالقات میکند نه تنها
نمیترسد بلکه شگفت زده نیز میشود ،امروز خداوند به تک تک ما وعده هایی داده است که با اعتماد به او که این اعتماد نتیجه
شناخت ما از اوست ،میتوانیم منتظر تحقق وعده ای او باشیم.
سوال  :آیا قولی که پدر یا مادرتان به شما میدهند با قولی که همکالسیتان یا دوستی که او زیاد نمیشناسید ،برای شما یک ارزش
و اعتبار دارد؟ اعتماد شما به کدام وعده بیشتر است؟
دومین نکته در مورد شخصیت مریم
مطیع بودن مریم نسبت به خدا
همه ما انسان ها که در این دنیا زندگی میکنیم هر روزه با وعده های متعددی رو به رو میشویم ،دنیا نیز به ما وعده آرامش،
آسایش ،خوشحالی ... ،میدهد ،که هرچند قادر به تحقق آنهاست  ،ولی وعدهای دنیا فانی و از بین رفتنی است .اما وعده های خدا
با وعده های دنیا تفاوت دارد چرا که وعدهای خدا غیر فانی و تا به ابد پایدار است .در هر وعده سهمی از جانب خدا وسهمی از
جانب ما وجود دارد  ،خدا با َامین بودن به وعدهایش  ،سهمش را به صورت کامل انجام میدهد وما نیز باید برای رسیدن به وعده
های خدا سهممان را انجام بدهیم .سهمی که ما در رسیدن به وعده داریم ،همان مطیع بودن و اعتماد به خداست .مریم با توجه
به اعتماد و شناختی که از خدا داشت به فرمان خدا عمل کرد و مطیع او بود ،در نتیجه نجات دهنده از طریق او وارد زمین شد .
جالب است بدانیم نقطه مقابل مطیع بودن نا اطاعتی است .به همان میزان که مطیع بودن سازنده است  ،نااطاعتی میتواند ما را
از مسیر تحقق وعده ها دور کند ،اگر به شخصیت حوا در باب  ۶: ۳کتاب پیدایش نگاه کنیم می بینیم که در نتیجه ی مطیع نبودن
حوا از خداوند وعده ی حکومت آدم بر باغ عدن دست نیافتنی شد ،نااطاعتی حوا باعث سقوط انسان شد ،پس چقدر مهم است
که بدانیم مطیع بودن و یا نا اطاعتی ما چه تاثیری در زندگی خودمان و اطرافیانمان دارد.
امروز تصمیم ما چیست ؟ مطیع باشیم و طریقی برای برکت شویم یا با نااطاعتی بر زندگی خودمان و اطرافیانمان تاثیر منفی
بگذاریم؟
سومین نکته در مورد شخصیت مریم
چشم دوختن مریم به خدا
مریم یک دختر نوجوان بود که با اطاعت از فرمان خدا درست در حالی که هنوز باکره بود قبل از این که با نامزدش عروسی کند
به واسطه روح القدس باردار شده و این موضوع شرایط زندگی را برای مریم بسیار سخت و دشوار کرده بود .زیرا که در فرهنگ
آن زمان سزای چنین زنی سنگسار و مرگ بود .حتی در زمان حال هم درک این موضوع بسیار سخت است!! اما مریم در همان
وضعیت پر از رنج ،نگاه های مردم ،حرف های تلخی که شاید میشنید و  ...چشمش را از شرایط دشوار اطرافش برداشته بود و فقط
به خدایی که به او وعده داده بود نگاه میکرد و مطیع خداوند در هر شرايطی بود ،درست برعکس حوا که بجای چشم دوختن به
خدا ،چشمش را بر لذت ها دوخت و باعث شد به وعده نرسد .مریم با اعتماد،اطاعت و چشم دوختن به خدا فرمان او را انجام
داد و توانست وعده را دریافت کند.
امروز خداوند شما را انتخاب کرده است و به شما وعده هایی داده است که با اعتماد به او ،مطیع بودن نسبت به او و با چشم
دوختن به او  ،شما هم میتوانید همچون مریم طریقی برای برکت باشید.

گفت و گو  ۱۰ :دقیقه
شما میتوانید با طرح سوال زیر فرصتی را ایجاد کند تا نوجوانان در مورد نکاتی که در این تعلیم آموختند گفت و گو کنند.
کدام یک از این حقایق در مورد زندگی مریم به شما کمک کرد تا نسبت به وعده هایی که خداوند برای زندگی شما در نظر دارد،
حساس ترشوید ؟ لطفا با دلیل توضیح دهید.

پرستش  ۲ :دقیقه
بعد از تعلیم به همراه نوجوانان برای دقایقی خداوند را پرستش کنید
چون روحش در من کارکند

قدم عملی:
در طول هفته انجام قدم عملی به نوجوانان کمک خواهد کرد تا آنچه در جلسه با شما یاد گرفته اند را بیاد بیاورند و عمیقتر به آن
فکر کنند .علی رغم این ،قدم عملی برای شما فرصتی مهیا میکند تا درطول هفته با آنها ارتباط برقرار کرده و گفتگو کنید.
از نواجوانان بخواهید که بر روی قدم های عملی زیر کار کنند.
1.طبق آنچه كه شنيده ايد ،خالصه اي از تعليم يا بركتي كه گرفته اید را به صورت مقاله اي تهیه كنيد و برای اونلي وان ١
بفرستيد  ،همچنین میتوانید بروشوري درست كنيد و با هماهنگي شبان و مربي نوجوانان در كلیسا به اعضا هديه بدهيد
 ،اینکار را میتوانید به صورت انفرادی یا گروهی انجام دهید.
2.انجیل متی باب  ۱آیات  ۱۸تا  ۲۵را بخوانید و در این داستان که بیشتر بر یوسف متمرکز است  ،وعده و اطاعت را پیدا کنید.

طرح جایگزین برای جشن کریسمس
این طراحی قابل اجرا برای کلیساهایی هست که اوال مربی خالق و پر تالش دارند و دوما فضایی برای پیاده کردن طرح
مربی عزیز شما میتوانید چند ساعت و یا ترجیحا یک روز قبل از جلسه نوجوانان فضا را برای ورود آنها به جشن مهیا کنید
وسایل الزم  :سه عدد میز وچهار عدد مقوای بزرگ  ،درخت کریسمس و کادو به تعداد نوجوانان
ابتدا میزها را با فاصله نسبتا زیاد از هم مانند یک ایستگاه قرار دهید  .سپس بر روی مقوای اول بنویسد ( ایستگاه اول  :وعده) بر
روی مقوای دوم ( ایستگاه دوم  :اطاعت) بر روی مقوای سوم ( ایستگاه سوم  :انتظار) مقوای چهارم (ایستگاه چهارم  :دریافت وعده )
حال مقواها را به ترتیب شماره باالی هر میز بچسبانید  ،مقوای چهارم را باالی درخت کریسمس قرار دهید.
میتوانید از ایستگاه یک که وعده است تا ایستگاه چهارم که دریافت وعده است  ،با کشیدن فلش مسیر را برای نوجوانان مشخص کنید.

ایستگاه اول  :وعده
در این ایستگاه تعلیمی در مورد وعده به نوجوانان بدهید ،شما میتوانید از مطالب آماده شده در طرح درس باال برای این قسمت
استفاده کنید  ،در انتهای صحبت با دادن وعده ی هدیه کریسمس نوجوانان را به ایستگاه بعد دعوت کنید.
ایستگاه دوم  :اطاعت
در این ایستگاه با توجه به تعلیم باال توضیحی در مورد زندگی مریم و اطاعتی که نسبت به خدا داشت در حد چند دقیقه کوتاه
بدهید ،سپس میتوانید از بازی اشاره شده در طرح درس برای نشان دادن اطاعت در عمل استفاده کنید.
تعدادی کارت را که از قبل آماده کرده اید و روی آن ها جمله ایی نوشته اید که شاید اطاعت از آن کار دشواری باشد را درون جعبه
ای قرار دهید و در ادامه تعدادی از نوجوانان را انتخاب کنید و از آن ها بخواهید که با چشمان بسته یکی از کارت ها را برداشته و
از نوشته روی کاغذ اطاعت کند.
ایستگاه سوم :انتظار
درس دوم از این مجموعه در مورد انتظار و دریافت وعده به صورت کامل توضیح داده است ،پس شما نوجوانان را تشویق کنید
که در جلسه آینده حتما شرکت کنند.
اما برای این ایستگاه بازی در نظر گرفته شده است که این بازی برای باال بردن صبر و انتظار برای نوجوانان مناسب است
بازی های استقامتی یا حفظ تعادل :در این بازی ها نوجوانان با انجام حرکات ورزش استقامتی ( مثال ایستادن بر روی یک پا  ،نگه
داشتن لیوان آب با یک دست تا زمانی که خسته شوند و  )....انتظار را به صورت عملی تجربه خواهند کرد.
ایستگاه چهارم  :دریافت وعده
این ایستگاه همان درخت کریسمس و البته هدایای قرار داده شده پای درخت است .هدایا در واقع نمایانگر تحقق وعده ایی
هستند که شما در ایستگاه اول به آنها داده اید
و مسیری که نوجوانان با اطاعت و انتظار طی کرده اند آنها را به سمت دریافت وعده هدایت کرده است.
شما میتوانید بر روی هدایا برگه هایی بچسبانید و بنویسید ( تحقق وعده )  ،و جمله یا آیه ایی به صالح دید خود و متناسب با
موضوع درس در آن برگه بنویسید.
برای مثال  :وعده را بدان ،و با اطاعت و انتظار آن را دریافت کن !
شما میتوانید با خالقیت خود  ،کلیپ خوش آمد گویی ،پرستش  ،کلیپ تولد عیسی و  ...را در ایستگاهای مختلف بگنجانید.
و با پذیرایی ویژه و رقص و پایکوبی جلسه به اتمام میرسد.

کارت دعوت نوجوانان

