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جلسه دوم

مریم و مارتا
هدف :

ما انتخاب شده ایم تا با اولویت دادن به 

عیسی در زندگی خود، از او پیروی کنیم. 

رده سنی :

۴  تا  ۸ سال 

آیه حفظی:

به آنچه در باالست بیندیشید، نه بر 

آنچه بر زمین است.

کولسیان 3 : 2

                                          



  سخنی با مربی 
کودکان در این درسنامه با مریم و مارتا آشنا می شوند که اولویت یکی از آنها در زندگی خود عیسی 

بود.

  آمادگی برای ورود به داستان : ۱۵ دقیقه

چراغ قرمز مارتا/چراغ سبز مریم
اما زمانی که شما می گویید مارتا  کنند.  کانون شادی به کودکان بگویید می توانند حرکت  اتاق  در 
یعنی چراغ قرمز است و کودکان باید ایست کنند و زمانی که می گویید مریم یعنی می توانند دوباره 

حرکت کنند و باید جاهای خود را عوض کنند و در جای قبلی خود نباشند.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه

)در هفته گذشته با مفهوم پیرو آشنا شده ایم، متوجه این موضوع شدیم که پیرو مسیح 
بودن به چه معنا است. در این مجموعه می خواهیم با پیروان عیسی آشنا بشویم، با 

کسانی که از عیسی پیروی می کردند.(

بر اساس لوقا ۱۰ : ۳۸ - ۴۲
سوال: اگر عیسی به خانۀ شما بیاید شما چه می کنید؟

اولویت قرار دادن عیسی در  انتخاب کردند با  آنها  امروز با مریم و  خواهرش مارتا آشنا می شویم. 
او را پیروی کنند. زندگی خود، 

روزی عیسی وارد یک شهر خیلی کوچک شد و در آنجا زن مهربانی که خیلی مهمان نواز بود را دید. 
آن زن مارتا بود. او عیسی را به خانه خود دعوت کرد تا از او پذیرایی کند. مارتا یک خواهر داشت 
او نشسته بود و با دقت  آنها بود جلوی پای   که در تمام زمانی که عیسی در خانه  اسم مریم  به 
اما مارتا سخت مشغول پذیرایی و پختن غذا بود. پس حسابی  به حرفهای عیسی گوش می کرد. 
عصبانی شد و رفت پیش عیسی و گفت: به خواهرم بگو بیاید و به من در کارهای خانه کمک کند. 
اما عیسی در جواب مارتا گفت: تو نگران پذیرایی از من هستی اما من آمده ام تا با تو و خواهرت 
کرده،  انتخاب  او  که  را  آنچه  است. مثل خواهرت مریم  برای من خیلی مهمتر  این  و  کنم  صحبت 

از او گرفته نخواهد شد." انتخاب کن که هیچ وقت 



  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
وقت  و  کردن   صحبت  که  گفت:  مارتا  به  شنیدیم، عیسی  مقدس  کتاب  از  که  همانطور  بچه ها 

است. مهمتر  من  برای  کار  انجام  از  من  با  گذراندن 
امروز ما هم می توانیم اولویت زندگی هایمان را به عیسی بدهیم،  یعنی او برای ما مهم تر و باالتر از 
کارهایمان باشد، چون او می خواهد بهترین دوست ما باشد، پس می توانیم به حرف عیسی گوش 
دهیم و با او وقت بیشتری بگذاریم و کارهایی انجام بدیم که عیسی را خوشحال می کند و عیسی 
دوست داره و از ما توقع داره انجام بدیم مثال با محبت صحبت کنیم، به دیگران احترام بگذاریم، در 

کلیسا،مدرسه و.... محبت عیسی را به دیگران نشان دهیم. 

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه
در کالس می توانید پازل یا رنگ آمیزی "مریم و مارتا" را انجام دهید.

  آیه حفظی : 
به آنچه در باالست بیندیشید، نه بر آنچه بر زمین است.

کولسیان 3 : 2

مربی عزیز آیه را برای کودکان خود بر حسب سلیقه خود ساده کنید.














