
• خوش آمدگویی: ۳ دقیقه

ــا  ــوان نو ایمــان ی ــه عن ــدی  ب ــرو شــود. اگــر شــخص جدی ــزان روب ــا عزی ــد ب ــا لبخن ــا خوشــامدگویی گــرم و صمیمــی همــراه ب ب
مهمــان بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت خوشــامِد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود، بطــور مثــال شــخص جدیــد 

را بــه نــام در جمــع معرفــی کننــد. 

• بازی: ۱۰ -۱۵ دقیقه
 برای من یک ) ...( بیاور.

 از نوجوانــان درخواســت کنیــد تابرونــد ویــک شــی خــاص را از داخــل خانــه بــرای شــما بیاورنــد. اولیــن نفــری کــه    بازگــردد  و 
وســیله ی مــورد نظــر را درصفحــه زوم نشــان دهــد برنــده مســابقه مــی شــود. ۲۰ شــی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــود تــا برونــد 
آنهــا را پیــدا کــرده وبــه رهبــر خــود در زووم نشــان دهنــد. لطفــا در انتخــاب اشــیا دقــت کنیــد . وســایل ســاده ای را انتخــاب کنیــد 

کــه در هــر خانــه ای یافــت مــی شــود. بطــور مثــال:
بالشــت، مســواک، نمــک، یــک جفــت کفــش، دســتمال توالــت، ســبزی یــا میــوه، پیراهــن، یــک بزرگســال، یــک عکــس از اتاقــت، 

شــامپو، حولــه، یــک دانــه  برنــج، پیژامــه، کتــاب مقــدس، کتــاب درســی، قاشــق، شــمع، یــک جفــت جــوراب، کــروات، کبریــت.

• مروری بر هفته گذشته و شهادت ها: ۱۰ دقیقه
در ایــن مرحلــه می تــوان اینطــور ســؤال کــرد کــه در هفتــه گذشــته چــه چیــزی در زندگــی شــما اتفــاق افتــاد کــه بــا مطرح کردنــش 
ــته  ــه گذش ــول هفت ــه کالم در ط ــه از مطالع ــد ک ــی باش ــتن برکت ــد در میان گذاش ــن می توان ــود. ای ــت می ش ــث برک ــع باع در جم
نصیبشــان شــده و آنــان را بنــا و تقویــت کــرده اســت. همچنیــن شــهادتی در مــورد فــردی )اعضــای خانــواده یــا دوســتان( کــه بــا 
بشــارت کالم خــدا بــه عیســی مســیح ایمــان آورده اســت. همچنیــن اگــر اتفــاق ناگــواری بــرای فــردی پیش آمــده )از دســت دادن 

عزیــزی( در آن لحظــه همگــی بــا هــم بــرای تســلی و تقویــت آن فــرد دعــا کننــد.

• سوال هفته:۵-10 دقیقه 
فکــر می کنیــد معروف تریــن و مشــهور ترین افــراد در دنیــا چــه اشــخاصی هســتند؟ چــه کســانی افــرادی   قدرتمنــد در ایــن دنیــا 

هســتند؟ الگــوی شــما در دنیــا چــه کســی اســت؟

• خواندن  کالم: : ۵ دقیقه 
خواندن یک قسمت مشخص از کالم خدا توسط یک نفر از نوجوانان.

 فیلیپیان ۲: ۵-۸، لوقا ۲: ۲۱-۱

• آیه کلیدی برای حفظ کردن: ۲ دقیقه 
آیه مورد نظر را روی صفحه نمایش دهید واز نوجوانان بخواهید تا آیه را با هم خوانده وحفظ کنند .            

لوقا ۱۱:۲
امروز در شهر داوود، نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمد. او خداونْد مسیح است. 

• ویدیوی تعلیمی :۱۲ دقیقه
ویدئوی ضبط شده تعلیمی را پخش کنید.

ویدیو:عیسی می آید

هفته ۱: عیسی می آید

موضوع: عیسی
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https://youtu.be/PK0WzAPBSII


• پاسخی از جانب نوجوانان:۱۰ دقیقه
تاثیــر پیغــام بــر روی زندگــی شــما چیســت؟هدف از پرســیدن ایــن ســؤاالت ایــن اســت کــه پیغــام هفتــه بصــورت کاربــردی در 
زندگــی آنهــا تأثیرگــذار باشــد. مســئول جلســه فقــط ســخنگو ی جلســه نیســت بلکــه بــه همــه فرصــت می دهــد تــا در ایــن مــورد 

اظهــار نظــر کننــد.

• پرستش: ۳ دقیقه
ویدیو را پخش کنید.

سرود: تو اینجایی در میان ما

• دعا برای یکدیگر: ۵ -۱۰دقیقه
ــه دعاکــردن در راســتای پیغــام تشــویق کنیــد. همچنیــن در انتهــا بــرای خانــوادۀ اعضــای گــروه و  ــان راب در ایــن مرحلــه نوجوان

موضوعــات دیگــر دعــا شــود.

• یادآوری تکلیف عملی ذکر شده در ویدیو هفته
نوجوانان را به انجام تکلیف ذکر شده در ویدیو و حضور با آمادگی کامل در جلسه هفته ی آینده تشویق کنید. 

https://youtu.be/H9dNxT34rTo

