موضوع :عیسی
هفته  : 7عیسی اقتدار دارد

•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

مجموعه ها..........
نوجوانــان را در گــرو ه هــای دو نفــره دســته بنــدی کنیــد  .مجموعــه هــای مشــخصی را در پیوســت مشــاهده میکنیــد
یــک گــروه دو نفــره را انتخــاب کنیــد و از لیســت پیوســت چنــد مــورد را انتخــاب کنیــد و از دو نوجوانــی کــه در یــک
گــروه هســتند بخواهیــد تــا اولیــن زیــر مجموعــه از مجموعــه ی خوانــده شــده توســط شــما را کــه بــه ذهنشــان میرســد
بطــور همزمــان بلنــد نــام ببرنــد .هــر گــروه کــه تعــداد مــوارد مشــابه شــان بیشــتر باشــد برنــده مســابقه خواهــد شــد.
بطــور مثــال :
اگــر مجموعــه انتخابــی شــما میــوه جــات اســت .از دو نوجــوان کــه در یــک گــروه هســتند بخواهیــد تــا بــه محــض
شــنیدن کلمــه میــوه بطــور همزمــان اولیــن میــوه کــه بــه ذهنشــان میرســد را بلنــد نــام ببرنــد  .اگــر میــوه هــای نامبــرده
شــده مشــابه بــود بــه گــروه یــک امتیــاز دهیــد .تعــداد مــوارد مشــابه امتیــاز گــروه را بــاال میبــرد و در نهایــت گروهــی کــه
امتیــاز بیشــتری دارد برنــده میشــود .دقــت کنیــد پاســخ هــا همزمــان داده شــود.
گروهی که شناخت بیشتری نسبت به هم دارند در این بازی موفق تر خواهد بود.
•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 افسســیان ۳۲: ۴را بیــان کنیــد؟ بــه نوجوانــی کــه ایــن آیــه را حفــظ کــرده گــوش کنیــد.
اشــخاصی را کــه هنــوز ایــن آیــه را یــاد نگرفتنــد تشــویق کنیــد تــا یــاد بگیرنــد.

•سوال هفته10-۵:دقیقه

آیــا میتوانیــد بگوییــد افــراد مقتــدر در دنیــا چــه کســانی هســتند و دارای چــه نــوع اقتــداری مــی باشــند؟ ( بعنــوان ِمثــال
 :دولتهــا؛ معلمــان؛ پلیــس هــا؛ رئیــس جمهورهــا؛ پادشــاهان و ملکــه هــا؛ دکترهــا؛ والدیــن؛ کارفرماهــا ...,بعضــی از ایــن
افــراد میتواننــد مهربــان باشــند یــا برخــی نــا مهربــان .تجربــه ی شــما بــا افــرادی کــه در جایــگاه اقتــدار قــرار دارنــد
چگونــه بــوده اســت؟

•خواندن کالم ۵ : :دقیقه

خواندن یک قسمت مشخص از کالم خدا توسط یک نفراز نوجوانان.

مرقس ۳۵ :۴تا۴۱

•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.

متی ۱۸ :۲۸و۱۹

•ویدیوی تعلیمی  ۱۲:دقیقه

ویدیوی ضبط شده تعلیمی را پخش کنید.
ویدیو :عیسی اقتدار دارد

•پاسخی از جانب نوجوانان ۱۰:دقیقه

تاثیــر پیغــام بــر روی زندگــی شــما چیســت؟ چطــور شــما میتوانیــد از آنچــه امــروز در مــورد اقتــدار عیســی مســیح یــاد گرفتیــد
در مواقعــی کــه احســاس تــرس میکنیــد اســتفاده کنیــد؟ هــدف از پرســیدن ایــن ســواالت ایــن اســت کــه پیغــام هفتــه بــه
صــورت 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  :گر طوفان آید و جانم ترسان شود

•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.

•بازی – مجموعه ها...
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 .10ورزش
 .11گل
 .12زبان
 .13اشکال ( بعنوان مثال – دایره؛ مربع؛ مثلث؛ و غیره)
 .14سرود پرستشی
 .15شخصیت کتاب مقدسی
 .16سبزیجات
 .17بازیگر

