
• 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
بازی جذاب حدس زدن کلمات، عبارت، نام فیلم یا ضرب المثل ها از طریق اموجی ها.   

اموجــی همــان شــکلکهایی اســت کــه در کیبوردشماســت و هــرروزه در چــت ازآنهــا اســتفاده میکنیــد. ایــن یــک بــازی ســرگرم      
کننــده و فکریســت. شــکلک هــا کنــار هــم در هــر مرحلــه یــک کلمــه را مــی رســاند کــه کار شــما حــدس زدن ایــن کلمــات اســت. 

بــه همیــن راحتــی!  بطــور مثــال:
�� ��      گالب 

�� ��    فر 2 30         شاهنامه فردوسی                 
❄ ��                      یخچال

• 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 میتوانیــد آیــه حفظــی هفتــه ی پیــش از یوحنــا۱۴: ۱2 را بیــان کنیــد؟ بــه نوجوانــی کــه ایــن آیــه را حفــظ کــرده گــوش کنیــد. 

نوجوانانــی کــه هنوزایــن آیــه را یــاد نگرفتنــد تشــویق کنیــد تــا یــاد بگیرنــد. 

• سوال هفته:۵-۱۰دقیقه 
آیــا تــا بــه حــال بــه بــن بســت رســیده ایــد بــه گونــه ای کــه احســاس کنیــد راهــی بــرای بیــرون آمــدن ازآن شــرایط 
وجــود نــدارد؟ در کــدام مقطــع از زندگــی تــان احســاس کردیــد کــه در تاریکتریــن مــکان قــرار داریــد؟ شــایدهمین حــاال 
چنیــن احساســی داریــد. شــما مــی توانیــد احساســاتتان را بــا مــا در میــان بگذاریــد. آیــا تــا بــه حــال در چنیــن موقعیتــی 

قــرار گرفتــه ایــد کــه بــا درمیــان گذاشــتن احساســات خــود، احســاس آزادی کنیــد؟ چطــور آن را تجربــه کردیــد. 

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

یوحنا۱۱ :۱۷
یوحنا۱۱ :۴۴-3۹

• 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.

اول یوحنا۴: ۱۸

هفته 4 :عیسی آزادی می بخشد.

موضوع: عیسی

https://my.bible.com/fa/bible/118/JHN.11.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/JHN.11.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/JHN.11.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/JHN.11.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/1JN.4.nmv
https://my.bible.com/fa/bible/118/1JN.4.nmv


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

ویدیو: عیسی آزادی میبخشد.

• 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 : پیروزی هست، آزادی هست
سرود:  با لمسش آزادم 

• 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
آنــان را بــه انجــام تکلیــف ذکــر شــده در ویدیــو و حضــور بــا آمادگــی کامــل در جلســه هفتــه ی آینــده تشــویق کنیــد. در ایــن هفتــه 
دو تکلیــف متفــاوت در پایــان ویدیــو بیــان شــده کــه شــما مــی توانیــد متناســب بــا شــرایط و نیــاز گــروه خــود تکلیــف را انتخــاب 

کنیــد و از نوجوانــان تــان درخواســت کنیــد تــا تکلیــف ذکــر شــده را انجــام دهنــد. 

https://www.youtube.com/watch?v=tqZnNGWg3cU&feature=share
https://youtu.be/n3bJtdUu25E
https://youtu.be/GvMaLqFix1k

