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عنوان درس :  پرستش چیست ؟
خوش آمد گویی: ۳ دقیقه	 

مثــل همیشــه بــا نوجوانــان، گــرم، صمیمــی و همــراه بــا لبخنــد خــوش آمــد بگوییــد. اگــر نوجوانــی 
بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت )تــازه وارد، نــو ایمــان یــا مهمــان(، بــه صــورت ویــژه بــه 
او خــوش آمــد بگوییــد و شــما، نوجوانــان را تــک تــک بــه او معرفــی کنیــد و در مــورد هــر کــدام یــک 
نکتــه مثبــت بگوییــد )بــا ایــن کار عمــا نشــان مــی دهیــد چقــدر بــه هــر کــدام از نوجوانــان توجــه 
شــخصی داریــد( و ســپس از او بخواهیــد در معرفــی خــودش یــک نکتــه مثبــت بگوییــد و آن را بــه 

یــاد داشــته باشــید )شــاید در جلســات بعــد الزمتــان شــود(.

مروری بر هفته گذشته و شهادتها : ۱۵ دقیقه	 
برای داشتن یک جلسه پرنشاط ، هیچ چیزی مانند یک گفتگوی دوستانه، موثر نخواهد بود. 
پس به نوجوانان فرصت بدهید تا آنچه را در طی هفته گذشته) بطور خاص از تکلیف عملی( 

تجربه کرده اند و یا در زندگی روزمره شان اتفاق افتاده، و بازگو کردن آن باعث برکت جمع 
میشود، با یکدیگر در میان بگذارند.

بازی: ۱۰ – ۱۵ دقیقه 	 
بازی با اشعار  بهم ریخته:

در ایــن بــازی از نوجوانــان بخواهیــد کــه کلمــات بهــم ریختــه  را مرتــب کــرده و در کوتاهتریــن زمــان 
شــعر مــورد نظــر را  پیــدا کننــد. پیشــنهاد میشــود بــرای ســهولت کار و صرفــه جویــی در زمــان، ایــن 

قســمت را چنــد ســاعت قبــل از شــروع جلســه آمــاده کنیــد.

برای مثال :

اولــی حافــظ   ....... مــژده ای دل کــه مســیحا نفســی مــی آیــد ، کــه ز الفــاس خوشــش بــوی کســی 
مــی آیــد.                   

بوی، دل، نفس، که، خوشش، می آید، مژده ، ای ، ز الفاس، مسیحا، که ،کسی ، می آید

دومــی پرستشــی.... در آزمایــش هــا و تنگــی ، خارهــای تیــز زندگــی/ تنهــا بــود ایــن فکــر قــوی، کــه 
بــه یــادم هســتی            

آزمایــش هــا، خــار، فکــر، هســتی ، زندگــی، هــای، بــه، تنهــا، قــوی ،یــادم ،بــود، ایــن، کــه ، در تنگــی 
، تیــز و ...
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قابــل توجــه مربیــان عزیــز : ایــن دو نمونــه ، الگویــی بــرای شماســت کــه بتوانیــد در ایــن مســیر از 
شــعرها و ســرودهای بیشــتری مطابــق بــا تعــداد نوجوانانتــان اســتفاده نماییــد

پیش درآمدی بر تعلیم : ۱۰ دقیقه	 
درایــن بخــش میتوانیــد تعلیــم را بــا پرســش هایــی از نوجوانــان شــروع کنیــد ایــن کار باعــث میشــود 
آنهــا خودشــان را جزیــی الینفــک از مطالــب تعلیمــی شــما بداننــد و در طــول تعلیــم، خــود را صرفــاً 

شــنوندگان منفعــل تصورنکننــد، بلکــه خودشــان را در تعلیــم شــریک بداننــد.

۱- وقتی که کسی عاشق می شود ، حاضر است برای شخص مقابل چه کار کند ؟

۲- اگــر از شــما بپرســند شــما مــی توانیــد شــبیه یــک چیــز یــا یــک کــس بشــوید، شــما مــی خواهیــد 
شــبیه چــه کســی بشــوید؟ و چــرا مــی خواهیــد کــه شــبیه او بشــوید؟ بــرای اینکــه شــبیه او بشــوید 

حاظریــد چــکار کنیــد؟

تعلیم: ۱۵دقیقه	 
ــو  ــر را بــرای نوجوانــان پخــش کنیــد. و از همــه آنهــا بخواهیــد کــه در حیــن تماشــای ویدئ ــو زی ویدئ

نکتــه بــرداری کننــد.

ویدئو	 

تأمل و تصمیم شخصی : ۵ دقیقه	 
ســعی کنیــد در ایــن قســمت نوجوانــان را تشــویق کنیــد تــا در راســتای تعلیــم بــرای شــروعی تــازه  در 

جهــت رشــد روحانــی و شــخصی خــود قدمــی عملــی بردارنــد. 

 پیشنهاد میشود با پخش کردن سرودی بیکام نوجوانان را در این مسیر رهبری کنید

پاسخی از جانب نوجوانان: ۱۰ دقیقه	 
در انتهــای جلســه تعلیــم، از نوجوانــان بخواهیــد تــا آنچــه کــه در طــول جلســه بــرای آنهــا پــر برکــت 
بــوده را در قالــب یــک جملــه بــا یکدیگــر در میــان بگذارنــد و اگــر کســی در همیــن راســتا نیــاز بــه 

دعــا دارد بــه اتفــاق دیگــر نوجوانــان بــرای او دعــا کنیــد.

دعا وپرستش: ۸ - ۱۰  دقیقه	 
در مســیری کــه تعلیــم دادیــد نوجوانــان را بــرای دعــا تشــویق و بــا پرســتش فضــا را بــرای کار خــدا 

مهیــا کنیــد.

https://youtu.be/owstB5NmqkI
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بســیار عالــی خواهــد شــد اگــر در پرســتش هــا از خــود نوجوانــان اســتفاده کنیــد . یافتــن اســتعداد 
هــا یکــی از کارهــای اصلــی شــما معلمیــن اســت، بــه آنهــا مســئولیت بدهیــد و فضایــی بــرای رشــد 
اســتعدادها و عطایــای ایشــان فراهــم کنیــد. حتــی در ایــن قســمت مــی توانیــد در صــورت نبــودن 
ســاز و هــر گونــه امکانــات باهــم خداونــد را پرســتش کنیــد و اینگونــه بــه نوجوانــان بیاموزیــد چطــور 
مــی تواننــد در هــر شــرایط پرســتنده باشــند. پیشــنهاد میشــود تمــام نوجوانــان گــروه خــود را در ایــن 

مشــارکت بــکار بگیریــد.     

قدم عملی:  	 
در طــول هفتــه انجــام قــدم عملــی بــه نوجوانــان کمــک خواهــد کــرد تــا آنچــه در جلســه بــا شــما یــاد 
ــرای شــما  ــه آن فکــر کننــد. علــی رغــم ایــن، قــدم عملــی ب ــر ب ــد و عمیقت ــاد بیاورن ــد را بی ــه ان گرفت

فرصتــی مهیــا میکنــد تــا درطــول هفتــه بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کــرده و گفتگــو کنیــد.

از نواجوانان بخواهید که بر روی قدم های عملی زیر کار کنند.

۱- لیستی تهیه کنید و در آن بنویسید که از نظر شما خدا کیست ؟ و چه خصوصیاتی دارد؟ 

توجــه : بــرای تهیــه ایــن لیســت از دوســتان و معلمیــن و شــبانان خــود کمــک بگیریــد. اصــا عجلــه 
نکنیــد و بــرای تهیــه آن چنــد روز وقــت بگذاریــد. 

۲- حــال لیســت خــود را بخوانیــد و ببنیــد آیــا مــی خواهیــد ایــن خــدا را پرســتش کنیــد و شــبیه او 
بشــوید؟ آیــا مــی خواهیــد کــه او را وارد قســمت هــای مختلــف زندگــی خــود کنیــد؟


