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قدرتپرستنده

عنوان درس  :قدرت پرستنده
•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) ،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 بگویــد و آن را بــه یــاد
داشــته باشــید (شــاید در جلســات بعــد الزمتــان شــود).

•مروری بر هفته گذشته و شهادتها  ۱۵ :دقیقه
بــرای داشــتن یــک جلســه پرنشــاط  ،هیــچ چیــزی ماننــد یــک گفتگــوی دوســتانه ،موثــر نخواهــد

بــود .پــس بــه نوجوانــان فرصــت بدهیــد تــا آنچــه را در طــی هفتــه گذشــته ( بطــور خــاص از تکلیــف
عملــی) تجربــه کــرده انــد و یــا در زندگــی روزمــره شــان اتفــاق افتــاده ،و بازگــو کــردن آن باعــث برکــت

جمــع میشــود ،بــا یکدیگــر در میــان بگذارنــد.

•بازی ۱۵ – ۱۰ :دقیقه
بازی شعر یادت نره:
بــازی زیبــای شــعر یــادت نــره شــما را بــرای بــه خاطــر آوردن تکــه هــای مختلــف یــک آهنــگ بــه
چالــش میکشــد .ایــن بــازی بــه ایــن صــورت اســت کــه در هــر مرحلــه از بــازی آهنگــی پخــش خواهــد
شــد و ســپس در قســمتی از آن متوقــف مــی شــود و شــما بایــد در کوتاهتریــن زمــان ادامــه ترانــه
ایــن آهنــگ را بــه صــورت دقیــق بخوانیــد
•لینک اول
•لینک دوم
•لینک سوم

•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 صرفــا ً

شــنوندگان منفعــل تصورنکننــد ،بلکــه خودشــان را در تعلیــم شــریک بداننــد.
-۱به نظر شما چطور میتوان با خداوند صمیمی شد ؟

- ۲شما وقتی در شرایط سخت و دشوار قرار میگیرید  ،واکنش شما چیست ؟
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-۳به نظر شما قدرت پرستش در زندگی شما به عنوان یک پرستنده چیست ؟

•تعلیم۱۵ :دقیقه
ویدئو زیر را برای نوجوانان پخش کنید.
•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 بیکالم 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 بگزارنــد و اگــر کســی در همیــن راســتا نیــاز بــه دعــا
دارد بــه اتفــاق دیگــر نوجوانــان بــرای او دعــا کنیــد.

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

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

گرفتــه انــد را بیــاد بیاورنــد و عمیقتــر بــه آن فکــر کننــد .علــی رغــم ایــن ،قــدم عملــی بــرای شــما
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.
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 -۱در ایــن هفتــه در مواجــه شــدن بــا موضوعــات و مســائل مختلــف  ،هــر لحظــه ایــن را بــه یــاد

بیاوریــد و بــه خودتــان یــادآوری کنیــد کــه پرســتنده شــرایط را میتوانــد عــوض کنــد  ،مثــا وقتــی در

مدرســه یــا محیــط کار یــا حتــی خانــواده بــا چالــش هایــی روبــرو میشــوید  ،بــه ایــن فکــر کنیــد کــه
چطــور خالقانــه میتوانیــد آن شــرایط را عــوض کنیــد .

 -۲بــه ایــن دومتــن از کتــاب مقــدس نــگاه کنیــد و ببینیــد کــه هــر کــدام از ایــن شــخصیت هــا چطــور

بــه عنــوان پرســتنده بــا خــدا صمیمــی بودنــد و چطــور بــا قــدرت پرســتش شــرایط را تغییــر دادنــد :
دوم تواریخ باب  – ۲۰یهوشافاط
اعمال رسوالن ۳۴ – ۲۵ : ۱۶
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