موضوع :عیسی
هفته  : 5عیسی تعلیم می دهد
• خوش آمدگویی ۳ :دقیقه
بــا خوشــامدگویی گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد بــا عزیــزان روبــرو شــود .اگــر شــخص جدیــدیبــه عنــوان نوایمــان یــا
مهمــان بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت خوشـ ِ
ـامد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود ،بطــور مثــال شــخص جدیــد
را بــه نــام در جمــع معرفــی کننــد.

• بازی ۱۵- ۱۰ :دقیقه

هــر شــخصی بــه نوبــت قســمتی از یــک فیلـمِ؛ یــک کتــاب و یــا ِیــک آهنــگ را در ســکوت اجــرا کنــد و بقیــه افــراد تــاش کننــد
و حــدس بزننــد کــه آن چیســت .بعنــوان مثــال  :قســمتی از فیلــم مــرد عنکبوتــی یــا هــر فیلــم یــا شــعر فارســی دیگــری را اجــرا
کننــد .بقیــه افــراد گــروه بایــد تــاش کننــد کــه حــدس بزننــد .دو راه بــرای ایــن بــازی وجــود دارد .شــما از هــر فــرد میتوانیــد
درخواســت کنیــد کــه آهنــگ یــا فیلــم انتخابــی خودشــان را مطــرح کننــد و یــا رهبــر گــروه بطــور خصوصــی فیلــم یــا آهنــگ
مــورد نظــر خــود را بــه آنهــا بفرســتد .فرامــوش نکنیــد اگــر بخشــی از فیلــم را نمایــش مــی دهنــد از ابتــدا بــا خالقیــت بطــور
پانتومیــم نشــان دهنــد کــه بخشــی از فیلــم را بــازی میکنــد.

• مروری بر هفته گذشته و شهادت ها ۱۰ :دقیقه

در ایــن مرحلــه مــی تــوان اینطــور ســوال کــرد کــه در هفتــه گذشــته چــه چیــزی در زندگــی شــما اتفــاق افتــاد کــه مطــرح کردنــش
در جمــع باعــث برکــت میشــود .آنچــه را کــه در هفتــه گذشــته در ویدیــوی تعلیمــی بعنــوان تکلیــف از شــما درخواســت شــد
انجــام دادیــد؟ چــه چیــزی از آن یــاد گرفتیــد؟ شــهادت یــا برکتــی در ایــن زمینــه داریــد تــا بــا مــا در میــان بگذاریــد.

• آیه حفظی ۵ :دقیقه

آیــا میتوانیــد آیــه حفظــی هفتــه ی پیــش از اول یوحنــا  ۱۸: ۴را بیــان کنیــد؟ بــه نوجوانــی کــه ایــن آیــه را حفــظ کــرده گــوش کنید.
اشــخاصی را کــه ایــن آیــه را یــاد نگرفتنــد تشــویق کنیــد تــا یــاد بگیرند.

• سوال هفته10-۵:دقیقه
بهتریــن درســهایی کــه فکــر میکنیــد در زندگــی آموختــه ایــد چیســت؟ آیــا میتوانیــد بــه یــک شــخص کــه بــه شــما
جمــات حکیمانــه گفتــه و در مســیر زندگیتــان تاثیرگــذار بــوده اســت فکــر کنیــد؟ آیــا میتوانیــد بعضــی از ایــن جمــات
حکیمانــه را بــا مــا در میــان بگذاریــد؟
• خواندن کالم ۵ : :دقیقه
خواندن یک قسمت مشخص از کالم خدا توسط یک نفراز نوجوانان.
مرقس 20-1 :4
• 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.
مزمور ۱۰۵ :۱۱۹

• ویدیوی تعلیمی  ۱۲:دقیقه

ویدیوی ضبط شده تعلیمی را پخش کنید.
ویدیو :تعالیم عیسی.

• پاسخی از جانب نوجوانان ۱۰:دقیقه

تاثیــر پیغــام بــر روی زندگــی شــما چیســت؟ هــدف از پرســیدن ایــن ســواالت ایــن اســت کــه پیغــام هفتــه بصــورت کاربــردی
در زندگــی آنهــا تاثیرگــذار باشــد .مســئول جلســه فقــط ســخنگوی جلســه نیســت بلکــه بــه همــه فرصــت مــی دهــد تــا در ایــن
مــورد اظهــار نظــر کننــد.

• پرستش ۶ :دقیقه

ویدیو را پخش کنید.
سرود  :فرشتگان گرداگرد تخت
سرود :تو قدوسی ،برمی افرازیم

• دعا برای همدیگر۱۰- ۵ :دقیقه

در ایــن مرحلــه نوجوانــان را بــه دعــا کــردن در راســتای پیغــام تشــویق کنیــد .همچنیــن در انتهــا بــرای اعضــای گــروه خانــواده
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.

