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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 :

9  تا  12 سال 

آیه حفظی:

به آنچه در باالست بیندیشید، نه بر 

آنچه بر زمین است.

کولسیان 3 : 2

                                          



  سخنی با مربی 
نونهاالن 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

بازی پانتومیم سریع
نونهاالن را به دو گروه تقسیم کنید. به تعداد کافی کلمات بسیار ساده (مثل:قیچی، مسواک، کتاب، 
شانه کردن، بند کفش و....( برای بازی پانتومیم سریع از قبل آماده کنید و داخل ظرفی بریزید. حال 
از گروه ها بخواهید که نماینده خود را برای اجرا بفرستند، زمانی برای اجرا مشخص کنید هر کسی در 

که در زمان مشخص تعداد صحیح از کلمات را انجام دهد، برنده بازی است.
مربی عزیز برای نونهاالن توضیح دهید که کلمات آسان تر را در اولویت اجرای خود قرار دهند.

  ورود به دنیای کتاب مقدس : ۲۰ دقیقه
مطالعه لوقا ۱۰ : ۳۸ - ۴۲

)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.(

سوال: اگر عیسی مسیح به خانۀ شما بیاید شما چه کاری انجام می دهید؟
امروز با مریم و مارتا آشنا می شویم. آنها انتخاب کردند با اولویت قرار دادن عیسی در زندگی خود، 

او را پیروی کنند.
 مریم و مارتا شاهد یکی از بزرگ ترین معجزات عیسی شدند، آنها دیدند که عیسی مسیح، برادر آنها 
ایلعازر را بعد از چهار روز که مرده بود، زنده کرد. بعد از آن اتفاق آنها در خانۀ خود جشنی برای زنده 
شدن برادرشان برگزار کردند، مارتا و مریم زنانی بسیار مهربان، مهمان نواز بودند و عیسی را به خانۀ 
خود دعوت کردند. در آن روز مریم در کنار پاهای عیسی نشسته بود و به حرفهای او گوش می داد و 

مارتا به مهمانان رسیدگی می کرد. 
در مهمانی مارتا به عیسی می گوید: به خواهرم مریم بگو که به من کمک کند؟ 

عیسی در جواب به مارتا گفت: من آمده  ام تا با شما وقت بگذارم و با شما صحبت کنم، بهتر است 
که اول برای من وقت بگذاری مثل مریم که این کار را انجام می دهد.

ما هم مثل مارتا بعضی اوقات به انجام کارهای دیگر توجه می کنیم و این مانع می شود تا وقت های 
با ارزشی  که می توانیم در کنار عیسی باشیم را از دست بدهیم. )مثل: بازی کردن بیش از حد در 
گوشی و گشتن در فضای مجازی و ....( ما می توانیم با اولویت قرار دادن عیسی در زندگی خود و 



نظم بخشیدن به کارهای روزانه، پیرو عیسی باشیم و با او بیشتر وقت بگذاریم. در این وقت ها ما 
می توانیم با عیسی صحبت کنیم، کالم او را بخوانیم، با دوستانمان در مورد کارهای او صحبت کنیم 
و برای انجام هر کاری اولویت را به عیسی بدهیم. مریم متوجه این شده بود که اولویت زندگی او 

عیسی و کار او است

  نتیجه گیری:  ۵ دقیقه
خداوند قلب مریم و مارتا را دید، امروز نیز او قلب شما را می بیند کار شما برای خدا مهم است ولی 
او می خواهد که شما در کنارش باشید گاهی فکر می کنیم که باید برای عیسی سخت کار کنیم مثل 
مارتا، ما باید در همه کارهای زندگیمان عیسی را اول قرار بدیم، احترام به دیگران ، کمک به دیگران  
قرار  زندگیمان  اول  رو  ما عیسی  که  است  این  نشانه  و  رو شاد می کند   که عیسی  است  کارهایی 

داده ایم  و با اول قرار دادن عیسی در هر کاری شادی و لذت وارد زندگی مان می شود. 

  کارگاه اجرایی: ۱۵ دقیقه
در کالس می توانید کار دستی "زمان بندی" درست را انجام دهید.

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

کولسیان 3 : 2




