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درس دوم

همچون مریم صبور

خوش آمد گویی ۱۰ :دقیقه
مثل همیشه با نوجوانان گرم ،صمیمی و همراه با لبخند خوش آمد گویی کنیم .
مربی میتواند از قبل هدایا و آیاتی را در راستای کریسمس آماده کند در بدو ورود نوجوانان به آنها بدهد .اگر نوجوان جدیدی وارد
آن جمع شده باشد همه ی نوجوانان به او خوش آمد بگویند .و بعد از خوش آمدگویی همه ی نوجوانان آیات رو بلند اعالم کنند
و یک دیگر را برکت دهند.

از یکدیگر میشنویم  ۱۰ :دقیقه
برای درک بهتر تعلیم مربی با پرسیدن سواالت زیر نوجوانان را برای تعلیم آماده میکند .
1.شما از مواجه شدن با چه چیزهایی میترسید؟
2.اگر با فرشته یا شاید یک آدم فضایی روبرو شوید فکرمیکنید واکنشتان نسبت به او چیست؟
3.یک مورد از مواردی که دوست دارید در زندگی شما انجام شود ولی انجام آن غیر ممکن به نظر میرسد چیست ؟

ویدیو  ۱۰ :دقیقه
ویدئو زیر را برای نوجوانان پخش کنید و در انتهای ویدئو برداشتشان را بپرسید.
صبر
تعلیم  ۲۰:دقیقه
مقدمه :
کالم خدا انجیل لوقا باب  ۱آیات  26تا 38
در این قسمت از کالم شاهد یک وعده بزرگ در زندگی مریم هستیم دختر باکره آبستن میشود اما چطور امکان دارد؟
خدا مریم را انتخاب کرد تا از طریق او جالل خود را بر زمین نشان دهد .
برای تحقق این وعده نیاز به همکاری مریم بود امروز ما چطور چقدر بر خدا اعتماد میکنیم وبا او همکاری میکنیم تا وعده های
او در زندگی ما به انجام رسد ؟
چند نکته که از زندگی مریم که در مسیر تحقق وعده خدا در زندگی ما به ما کمک میکند.
 -۱عبور از ترس
مریم زمانی که که فرشته را دید ترسید ،چرا ؟ چون او تا بحال با فرشته ای روبرو نشده بود  .همه ما در زندگی ممکن است با

چیزهاو شرایطی روبرو شویم که انتظار روبرو شدن با آن ها را نداریم و باعث ترس در ما شده است (تجربه مربی)  .ترس مریم
عادی بود چون آمادگی روبرویی با فرشته خداوند را نداشت .
یکی از دالیلی که وقتی به تحقق وعده خدا در زندگی میرسیم ،میترسیم ،عدم آمادگی ما در رویارویی با وعده خداست  .اگر ما در آن
لحظه جای مریم بودیم با ترس چه میکردیم ؟ آیا می ایستادیم تا وعده خدا را دریافت کنیم یا از ترس پا به فرار میگذاشتیم؟ تحت
هر شرایطی باید یادمان باشد که خداوند همیشه کنار ماست  ،او که وعده دهنده ی امین است .
 -۲به یاد داشته باش که غیر ممکنی برای خداوند وجود ندارد
مریم در آن لحظه به خودش نگاه کرد و کار خدا را با ذهن محدود انسانی خود مقایسه کرد و گفت من که با کسی همبستر نشده ام
این چطور ممکن است؟ اما واقعیت این است که برای خدا هیچ کاری غیر ممکن نیست  .کالم خدا پر از اتفاقات غیر ممکن
است .یکی از آنها زندگی پسر نوجوانی است که چوپان گله پدرش بود ،داوود نوجوان .خانواده و اطرافیانش هم به پادشاه شدن
داوود فکر نمیکردند ،از دیدگاه انسانی امکان نداشت که داوود روزی پادشاه اسراییل شود ،اما برای خدا غیرممکنی وجود ندارد.
چند نفر از شما کریستین رونالدو را میشناسید؟ او هیچ امکاناتی نداشت و غیرممکن بود که روزی بهترین فوتبالیست دنیا شود،
چون او حتی استعداد چشمگیری هم نداشت ،اما خدا در زندگی او عمل کرد و غیرممکن های زندگی او را ممکن ساخت.
خداوند میتواند هر غیر ممکنی را در زندگی های ما ممکن کند ،فقط یادمان باشد و ایمان داشته باشیم و با ذهن محدود خود
خداوند را محدود نکنیم  ،در مسیر رسیدن به وعده ها به ضعف های خودمان تمرکز نکنیم به توانمندی خداوند متمرکز باشیم.
 -۳اعتماد
وقتی خدا وعده ای را به ما میدهد مهم است در این مسیر به او اعتماد کنیم  .برای مثال برای سفر به جای دیگر وقتی سوار
هواپیما میشویم خلبان را نمیشناسیم  ،اما به خلبان اعتماد میکنیم تا ما را به مقصدمان برساند .چقدر بیشتر باید در مسیر رسیدن
به وعده ها به خداوند اعتماد کنیم .
مریم هم دقیقا این کار را انجام داد .او به خدا اعتماد کرد و زندگی خود را به دست خداوند سپرد و خداوند از طریق او عمل کرد.
در واقع درست ترین کار مریم  ،اعتماد به خدا بود  .نتیجه این اعتماد بدنیا آمدن عمانوئیل بود که در اشعیا باب  7آیه  14خدا
این وعده را داده بود( .بنابراین خود خداوندگار به شما نشانه ای خواهد داد :اینک باکره آبستن شده ،پسری خواهد زاد و او را
ِعمانوئیل نام خواهد نهاد)
آیا امروز ما هم حاضریم به خداوند اعتماد کنیم واجازه دهیم خداوند از طریق ما عمل کند ؟
اگر در انتظار تحقق وعده خداوند هستید ،میبایست به او اعتماد کنید.
 -۴صبر
امروز ما در دنیایی زندگی میکنیم که همه چیز در آن بسرعت در حال جلو رفتن است و خیلی از مواقع ما فرصت برای صبر کردن
نداریم  ،مثال تلگرام قابلیتی اضافه کرده که صدا ها با سرعت دو برابر پخش میشود و...
اما برای رسیدن به وعده های خدا باید صبر کنیم تا زمان آن وعده فرا رسد .نباید با دور تند حرکت کنیم.
مثل کشاورزی که بذری را میکارد و عجله نمیکند  ،با صبوری تمام منتظر زمان برداشت آن میماند او میداند که حتی اگر آب
فراوان هم بدهد محصول او به زمان خاص خودش نیاز دارد تا به بار بیاید .

جمع بندی :
کریسمس زمان تحقق وعده خداست.
در این روزها که به کریسمس نزدیک میشویم از رویارویی با وعده های خدا نترسیم و به او اعتماد کنیم چون او قادر به انجام هر
کاری میباشد .تا زمان تحقق وعده خداوند صبورانه منتظر بمانیم و خود را آماده کنیم .

دعا ۱۰ :دقیقه
مربی در این قسمت نوجوانان را درگروه های  ۳تا  ۶نفره قرار دهد تا برای یکدیگر دعا کنند و در انتها مربی برای همه نوجوانان دعا کند .
•در این مسیر از خداوند کمک بگیریم تا بتوانیم آماده تر به سمت وعده هایی که خداوند به ما بخشیده حرکت کنیم.
•اگر در هر قسمت از تعلیم امروز شاهد ضعف در خود هستیم برای دریافت قوت در آن قسمت دعا کنیم .
•برای یکدیگر در دعا باشیم تا خداوند همچون مریم از همه ما برای پیشبرد پادشاهی خودش استفاده کند .

سرگرمی بازی ۲۰ :دقیقه
در این قسمت مربی میتواند فیلم تهیه شده را نشان داده و نحوه بازی را برای نوجوانان توضیح دهد.
در این بازی یک نفر چشمهایش را با چشم بند میبندد و یک نفر با فاصله از او می ایستد تا او را راهنمایی کند .قبل از شروع
میبایست موانعی در میان راه شخص قرارگیرد .بازی شروع میشود و شخص بوسیله راهنمایی های هم تیمی خود شروع به حرکت
میکند تا مسیر تعیین شده را به پایان برساند  .زمان از شروع تا رسیدن فرد به نقطه تعیین شده پایانی حساب میشود و تیمی که
با کمترین زمان و کمترین خطا به خط پایان رسیده باشد برنده مسابقه است .
قوانین بازی:
قانون اول :نباید هیچ جای از بدنتان به وسیله ها برخورد کند
قانون دوم :فقط میتوانید از کلمه ی چپ و راست و جلو و عقب استفاده کنید.
قانون سوم  :فقط به صدای رهبر گوش کنید
(برای سخت تر شدن میتونید بجای چپ و راست و جلو و عقب گفتن ،فقط با صدای دست بازیکن را هدایت کنید یعنی با عوض
کردن تن صدا او را متوجه کنید درست میرود یا نه)

قدم عملی :
معلم گلدانی را برای بچه ها از قبل آماده کند و در هر گلدان بذری بکارد و بچه ها ندانند که چه بذری در این گلدان کاشته شده
است  ،و از بچه ها بخواهد که این گلدان ها را تا به ثمردهی رسیدگی کنند و هر یک از مراحل رشد گیاه خود را در گروه خود قرار
دهند  .توجه کنیم که این مسیر(ثمر دهی) رسیدگی میخواهد.
•مطالعه کتاب مرد آسمانی یا وقتی آسمان در سکوت است  ،به انتخاب معلم و نوجوانان  ،و تهیه چکیده ای از کتاب
مطالعه شده و ارائه در یکی از جلسات برای سایر دوستان .

پرستش ۱۰ :دقیقه
عیسی به دنیا آمده
کلمه جاودانی

