Egy beszélgetés vázlata
I. LÁSS (ATYA)
Tények

Érzések
Körülmények

II. ÍTÉLJ (FIÚ)
A rész

B rész
Szentírási
részlet
II. Cselekedj (Szentlélek)
Egyéni?
Csoport?

Mi jellemzi a fiatalok, illetve a Te
életedet az adott témával
kapcsolatban?
Mit érzel evvel kapcsolatban?
Kik kapcsolhatók még a témához,
és ők hogyan viszonyulnak a
témához?
Gondolataink a témáról?
Okok?
Mi a helyes, mi a helytelen?
Mi visz előre?
Mi hátráltatja a megoldást?
Miről szól?
Jézus mire tanít?
Keresztény viselkedés?
Változtatás?
Mit csinálok jól?
Mit tehetnénk együtt?

Egy beszélgetés vázlata – kísérői
szempontokkal
Felülvizsgálat

Kísérő feladata

• Végrehajtottuk-e a cselekvést?
• Elértük-e az eredeti célt?
• Milyen nehézségekkel birkóztunk meg?
• Milyen hatása volt a cselekvésünknek saját magunkra és másokra?
• Mit tanultunk a cselekvésből?
• Hogyan éreztük magunkat előtte, alatta, utána?
• Van-e valami, amit másként tennénk?
• Össze tudjuk-e hasonlítani a cselekvésünket Jézus valamelyik tettével?
• Mit tehetünk még?

I. LÁSS (ATYA)

Kísérő feladata

Tények

Mi jellemzi a fiatalok, illetve a Te
életedet az adott témával
kapcsolatban?

Érzések

Mit érzel evvel kapcsolatban?

Körülmények Kik kapcsolhatók még a témához, és
ők hogyan viszonyulnak a témához?
II. ÍTÉLJ (FIÚ)

• a csoportvezetővel együtt készüljön;
• figyelmesen hallgasson;
• olyan kérdéseket tegyen fel, amelyek
segítenek tisztábban látni;
• segítse a fiatalokat, hogy kifejezhessék
önmagukat;
• bátorítson mindenkit a részvételre;
• legyen érdeklődő, de ne kíváncsiskodó
• jegyzeteljen.

Kísérő feladata

A rész

Gondolataink a témáról?
Okok?
Mi a helyes, mi a helytelen?
Mi visz előre?
Mi hátráltatja a megoldást?

B rész
Szentírási
részlet

Miről szól?
Jézus mire tanít?
Keresztény viselkedés?

II. Cselekedj (Szentlélek)
Egyéni?

Változtatás?
Mit csinálok jól?

Csoport?

Mit tehetnénk együtt?

• Elismerésekre késztesse a csoportot;
• Lehetővé tegye, hogy megérintse,
elgondolkoztassa és gazdagítsa őket az
Ige;
• A passzust szükség esetén
szövegkörnyezetbe helyezze;
• Érzékletesen tegyen bizonyságot a saját
hitéről;
• Segítse a csoportot, hogy a tagok
kölcsönösen tiszteletben tartsák egymás
véleményét.

Kísérő feladata
• segítse a csoportot a Cselekedj!
szakaszba érni
• arra buzdítsa őket, hogy ne veszítsék
szem elől a Láss! szakaszban leírt
helyzeteket;
• segítsen nekik, hogy realisták legyenek;
• segítsen nekik olyan személyeket
találni, akik segíteni tudnak;
•

