
• 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
ســه جملــه بــه طــور خالصــه دربــاره ی خودتــان بیــان کنیــد. میبایســت یــک مــورد صحیــح و دو مــورد غلــط باشــد. دیگــران بایــد 
حــدس بزننــد کــه کــدام جملــه درســت اســت. در حیــن انجــام ایــن بــازی شــما داســتانهای جالبــی در مــورد یکدیگــر خواهیــد 
ــه تعــداد اعضــای گــروه دارد(. در پایــان  فهمیــد . )ممکــن اســت زمــان کافــی بــرای شــنیدن از همــه نباشــد کــه ایــن بســتگی ب
اگــر شــما زمــان کافــی بــرای شــنیدن ازتمامــی نوجوانــان نداشــتید، میتوانیــد در آخــر جلســه زمانــی را بــه آن اختصــاص بدهیــد.

بطور مثال:
یکی از این موارد در مورد روت حقیقت دارد. کدام مورد درست است :

الف ( من یک شب  را در زندان بسر بردم به این دلیل که من را باشخص دیگری اشتباه گرفتند ؟
ب ( بخاطر من شخص دیگری باید به دادگاه برود ویک جریمه هنگفتی را پرداخت کند .

پ(  من درس وکالت خواندم اما بعد تصمیم گرفتم انصراف دهم.
فکر میکنید کدامیک درباره من حقیقت دارد، شاید پاسخ شما گزینه )پ (باشد اما درست نیست.گزینه صحیح )ب(میباشد. 

• 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 مطرح کردنــش 
در جمــع باعــث برکــت می شــود. آنچــه را کــه هفتــه گذشــته در ویدیــوی تعلیمــی بعنــوان تکلیــف ازشــما درخواســت شــد انجــام 

دادیــد؟ چــه چیــزی از آن یــاد گرفتیــد؟ شــهادت یــا برکتــی در ایــن زمینــه داریــد تــا بــا مــا در میــان بگزاریــد؟  

• آیه حفظی: ۵ دقیقه
آیــا میتونیــد آیــه حفظــی هفتــه ی پیــش از اول قرنتیــان ۱ : ۹ را بیــان کنیــد؟ بــه نوجوانــی کــه ایــن آیــه را حفــظ کــرده گــوش کنیــد. 

اشــخاصی را کــه ایــن آیــه را یــاد نگرفتنــد تشــویق کنیــد تــا یــاد بگیرنــد.

• سوال هفته:۵-۱۰دقیقه 
آیا تابحال شفا دریافت کرده اید؟  آیا کسی را میشناسید که شفا یافته باشد؟ لطفا درباره آن توضیح دهید.

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

متی ۲۵-۲۳:۴
لوقا ۶-۱:۹

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

یوحنا ۱۲:۱۴

هفته 3 : عیسی شفا می دهد

موضوع: عیسی

https://my.bible.com/fa/bible/118/MAT.4.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/MAT.4.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/LUK.9.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/LUK.9.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/JHN.14.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/JHN.14.nmv


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

ویدیو: عیسی شفا دهنده است.

• 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: ۶ دقیقه
ویدیو را پخش کنید.

سرود : آزادی در نام توست
سرود: شفای تو ای پدر 

• دعا برای همدیگر: ۵ -۱۰دقیقه
در ایــن مرحلــه نوجوانــان را بــه دعــا کــردن در راســتای پیغــام تشــویق کنیــد. همچنیــن در انتهــا بــرای خانــوادۀ اعضــای گــروه و 

موضوعــات دیگــر در راســتای پیغــام دعــا شــود.

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

https://www.youtube.com/watch?v=McOfivnIqj8&feature=share
https://youtu.be/D8FCYJUDReo
https://youtu.be/RMm_iZ10Bwo

