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درس چهارم :
با عییس در پرستش
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درس چهارم:  با عیسی در پرستش

خوش آمد گویی: ۳ دقیقه	 
مثــل همیشــه بــه 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(، او را بــه صــورت ویــژه 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 بگویــد و آن را بــه 

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

گپ و گفتگوی خودمانی : 15دقیقه	 
از نوجوان در مورد تکالیف عملی هفته گذشته )با عیسی در دعا( سواالتی بپرسید، سعی کنید سواالت  در راستای 

تکلیف عملی باشد و تا جایی که امکان دارد از هر نوجوان سوال متفاوتی پرسیده شود.

به عنوان مثال:

مبین جان، دعا چیست؟

پردیس جان، دعا کردن چه اهمیتی دارد؟

بهروز جان، نتیجه رشد در دعا چیست؟ 

حدس زدن موضوع تعلیم: ۱۵ دقیقه	 
مربــی عزیــز: بــه نوجوانــان ۵ دقیقــه فرصــت بدهیــد کــه بــا هــم مشــورت کننــد و یــک ســرود پرستشــی را انتخــاب کــرده 
و همــه بــا هــم از حفــظ بســرایند )در صــورت برگــزاری جلســه در زوم، ممکــن اســت صــدا کمــی ناهنجــار باشــد، ولــی تــا 
حــد امــکان اجــازه دهیــد میکروفن هــا بــاز بمانــد(. نوجوانــان را تشــویق کنیــد کــه بــا گــوش کــردن و ســراییدن ســرود های 

پرستشــی)در خلــوت و در جمــع( خداونــد را بپرســتند و در مــورد ســواالت زیــر بــا هــم بحــث و گفتگــو کنیــد:

۱- پرستش یعنی چه؟

۲- آیا پرستش فقط در کلیسا انجام می شود یا در جا های دیگر هم می توان خدا را پرستش کرد؟

از همین قسمت استفاده کنید و با اعام موضوع جلسه امروز، ایشان را به تماشای ویدئو دعوت کنید. 

ویدئو : ۸ دقیقه	 

نوجوانــان را تشــویق کنیــد کــه بــا دقــت ویدئــو زیــر را تماشــا کننــد تــا از طریــق ایــن تعلیــم بــه درک درســتی از پرســتش 
برســند.

ویدئو	 

تعلیم: ۲۰ دقیقه	 
ــا پرســیدن  ــد ب ــر اهمیــت پرســتش می باشــد. پــس لطفــا ســعی کنی ــن گفتگــو ب ــن قســمت تمرکــز ای ــز: در ای ــی عزی مرب
پرســش های زیــر و همچنیــن هدایــت پاســخ ها در مســیر تعلیــم پرســتش، بــه یــک جمع بنــدی مناســب در خصــوص 

اهمیــت پرســتش برســید.

https://www.youtube.com/watch?v=5x_rZXY9wsg
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۱-حاال که متوجه شدیم پرستش چیست، به نظر شما اصا چرا باید پرستش کنیم؟

۲-آیا پرستش ما را به مسیح نزدیکتر می کند؟

۳-همانطــور کــه در ویدئــو دیدیــم پرســتش نتیجــۀ شــناخت خــدا اســت، بــا دانســتن ایــن حقیقــت بــه نظــر شــما چقــدر 
پرســتش مهــم اســت؟ توضیــح دهید.

۴-دانســتن ایــن حقیقــت کــه پرســتش دوســت داشــتن خــدا و ابــزار ایــن محبــت بــه اوســت، چــه تاثیــری در طــرز فکــر 
شــما نســبت بــه جایــگاه و اهمیــت پرســتش دارد؟ فکــر می کنیــد ایــن حقیقــت تــا چــه انــدازه بــر پرســتش های شــما 

تاثیــر گــذار اســت؟ توضیــح دهیــد.

ــه  ــی، یــک جمل ــا ۱۴ شــنیدیم، در خصــوص اهمیــت پرســتش عمل ــان ۱۲ و یوحن ــی کــه در رومی ــه آیات ــا توجــه ب ۵-ب
ــد. بگویی

مربــی عزیــز، شــما می توانیــد بــا یــک یــا چنــد جملــه ماننــد جمــات زیــر، نوجوانــان را بــه مراجعــه بــه کام خــدا دعــوت 
نمایید: 

اکنــون کــه بــا هــم دیدیــم کــه پرســتش چیســت و در خصــوص اهمیــت پرســتش بــا هــم بحــث و گفتگــو نمودیــم، 
بیاییــد بــا مراجعــه بــه کام زنــده خــدا ببینیــم نتایــج رشــد مــا در پرســتش خداونــد، چــه خواهــد بــود؟

بررسی کام

از یــک نوجــوان )داوطلــب( بخواهیــد یوحنــا ۴: ۲۰ -۳۰ را بخوانــد )بهتــر اســت مربــی پیــش از خوانــدن ایــن بخــش 
ــان ۱۲: ۱-۲را  ــد رومی ــه داســتان زن ســامری انجــام دهــد( و از نوجــوان دیگــری )داوطلــب( بخواهی اشــاره کوتاهــی ب

بخوانــد.

نتیجه رشد ما در پرستش:

مربــی عزیــز: لطفــا ایــن قســمت کــه نتیجــه گیــری تعلیــم اســت را چنــد بــار مطالعــه کنیــد و ۳ نتیجــه ارایــه شــده، را 
بــه نوجوانــان انتقــال دهیــد )می توانیــد نظــر بــه شــناختی کــه از نوجوانــان داریــد هــر نتیجــه را اندکــی توضیــح دهیــد 

یــا از همیــن متــن اســتفاده نماییــد(.

همانگونــه کــه در جلســات پیــش دیــدم، همــواره نزدیــک بــودن بــه عیســی و مانــدن در او نتایــج عالــی و بی نظــری 
ــا عیســی در پرســتش می مانیــم، اتفاقــات  ــدار دارد. وقتــی مــا در پرســتش خــدا رشــد می کنیــم و ب ــرای یــک ایمان ب
بی نظیــری را تجربــه مــی کنیــم. چیزهایــی کــه فقــط در نتیجــۀ رشــد در پرســتش خــدا قــادر بــه تجربــۀ آنهــا هســتیم:

نتیجــه نخســت: همانطــور کــه در داســتان زن ســامری دیدیــم، وقتــی معنــای درســت پرســتش را می فهمیــم و در آن 
رشــد می کنیــم، دیگــر نمی توانیــم ایــن تجربــه را فقــط بــرای خودمــان نــگاه داریــم و بی درنــگ دیگــران را نیــز بــه ایــن 

تجربــه عالــی دعــوت می کنیــم )یوحنــا ۴: ۳۰-۲۸(

نتیجــه دوم: اگــر در پرســتش خــدا رشــد کنیــم و حتــی بــا اعمال مــان خــدا را بپرســتیم، ذهــن مــا دگرگــون می شــود، 
نــگاه مــا بــه دنیــای هســتی و آینــده تغییــر می کنــد، دیگــر نمی توانیــم ماننــد مردمــان ایــن عصــر زندگــی کنیــم و 
ــرد  ــوی الهــی و مســیحایی می گی ــار مــا رنــگ و ب ــار و رفت ــن عصــر شــویم. بلکــه زندگــی مــا، افــکار، گفت همشــکل ای

)رومیــان ۲:۱۲(.

نتیجــه ســوم: اگــر در پرســتش خــدا رشــد کنیــم و بــا اعمال مــان خــدا را بپرســتیم، قــادر بــه تشــخیص ارادۀ خــدا 
ــاد می گیریــم کــه در مســیح  ــود، ارادۀ کامــل، نیکــو و پســندیدۀ او. وقتــی در پرســتش رشــد می کنیــم، ی خواهیــم ب

ــان ۲:۱۲(. ــود  )رومی ــه تشــخیص اراده خــدا خواهیــم ب ــگاه قــادر ب بمانیــم و آن



4

بحث و گفتگو:

مربی عزیز این دو سوال را از نوجوانان بپرسید و اجازه دهید آزادانه در این مورد نظراتشان را بیان کنند.:

آیا زمان هایی که وقت بیشتری برای پرستش خداوند می گذارید، خودتان را به او نزدیکتر احساس می کنید؟

ــه چــه  ــرای شــما ب ــه ب ــم کنیــد؟ ایــن جمل ــه خــدا تقدی ــده هــرروز ب ــان را همچــون قربانــی زن ــا مایــل هســتید خودت آی
معناســت؟

آیه کلیدی برای حفظ کردن : ۲ دقیقه	 
از نوجوانــان بخواهیــد ســعی کننــد ایــن آیــه را آهنگیــن و بــه صــورت یــک پرســتش بخواننــد. فرامــوش نکنیــد کــه بــه 

بهتریــن آوا جایــزه بدهیــد و در نهایــت از همگــی بخواهیــد ایــن آیــه را حفــظ کننــد.

رومیان ۱۲: ۱

»پــس ای بــرادران، در پرتــو رحمتهــای خــدا، از شــما اســتدعا می کنــم کــه بدنهــای خــود را همچــون قربانــی زنــده و 
مقــّدس و پســندیدۀ خــدا تقدیــم کنیــد کــه عبــادت معقــول شــما همیــن اســت«.

دعا و پرستش : ۸ -۱۰  دقیقه	 
برخیز وقت پرستش اوست	 

برافرازم هللویاه	 

بازی: ۱۰ – ۱۵ دقیقه	 
»سرود یادت نره«

یــک ســرود پرستشــی کــه اطمینــان داریــد نوجوانــان شــما آن را خــوب می شناســند، انتخــاب کنیــد و آن را بــه صــورت 
صوتــی پخــش کنیــد و چنــد بــار بــا متوقــف کــردن ســرود بخواهیــد کــه نوجوانــان ادامــه آن را بســرایند )اگــر جلســه در 

زوم اســت می تواننــد ادامــه را تایــپ کننــد(. ســریع ترین و درســت ترین پاســخ برنــده اســت.

یــک بــار دیگــر همیــن کار را بــا ســرودی کــه می دانیــد نمی شناســند تکــرار کنیــد و نهایتــاً آن هــا را بــه شــنیدن و 
ســراییدن ســرودهای بیشــتر تشــویق نمایــد.

قدم عملی: ۱۰ دقیقه	 
1-در ایــن هفتــه وقتــی را بــه ســرودن یــک ســرود تــازه بــرای خداونــد اختصــاص دهیــد و جلســۀ آینــده آن ســرود را بــا 
مربــی در میــان بگذاریــد )الزم نیســت یــک شــعر بــی  نقــص باشــد، فقــط ســعی کنیــد بــا کلماتتــان خــدا را بپرســتید(.

۲-از این هفته خانواده تان را تشویق کنید و در خانه وقت های پرستش خانوادگی ترتیب دهید. 

۳-در ایــن هفتــه ایــن آیــات را بخوانیــد و بــر آن هــا تعمــق کنیــد و هــر جــا کــه در ایــن متــن پرســتش انجــام می شــود را 
یادداشــت کنیــد و هفتــه آینــده بــا مربــی و ســایر نوجوانــان در میــان بگذاریــد. لوقــا ۷:  ۵۰-۳۶

https://youtu.be/aYsw_wYRHls
https://youtu.be/uJxEZzTDD7s

