موضوع :عیسی
هفته  : 8عیسی در خلوت با پدر وقت میگذراند

•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

حدس بزن

رهبــر نوجوانــان چندیــن کلمــه یــا جملــه از طریــق چــت خصوصــی بــرای یکــی از نوجوانــان میفرســتد کــه آن شــخص بایــد
آن کلمــه مــورد نظــر را ترســیم کنــد تــا بقیــه اعضــاء از طریــق دیــدن اشــکال؛ کلمــه یــا جملــه مــورد نظــر را حــدس بزننــد .یــا
میتوانیــد گــروه را بــه دو تیــم تقســیم کنیــد و آنهایــی کــه جــزو گــروه الــف هســتند بایــد در زمــان تعییــن شــده کلمــات ترســیم
شــده توســط گــروه ب را حــدس بزننــد .هــر تیــم یــک دقیقــه فرصــت دارد تــا کلمــات بیشــتری را ترســیم کنــد .گروهــی کــه
تعــداد بیشــتری از کلمــات ترســیم شــده داشــته باشــد کــه توســط گــروه مقابــل حــدس درســت زده شــده اســت ،برنــده مســابقه
میباشــد.

در صفحــات پیوســت کلماتــی بــه عنــوان مثــال ذکــر شــده اســت .شــما را تشــویق میکنیــم تــا بــا خالقیــت خــود
کلمــات و جمــات مشــابه پیــدا کنیــد.
•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 متــی ۱۹ -۱۸: ۲۸را 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

دوســتانی کــه شــما بیشــترین وقــت خــود را بــا آنهــا مــی گذرانیــد چــه کســانی هســتند؟ چــه چیــزی را در مــورد مشــارکت بــا
آنهــا دوســت داریــد؟ آیــا میتوانیــد رابطــه خــود را در اولیــن بــاری کــه دوســت تــان را بــرای آشــنایی مالقــات کردیــد بــا حــاال
کــه دوســتان صمیمــی هســتید مقایســه کنیــد؟ چگونــه شــناخت بیشــتری از یکدیگــر پیــدا کــرده ایــد؟ چــه چیــزی را بــه طــور
خــاص در ایــن دوســتی بیشــتر دوســت داریــد؟

•خواندن کالم ۵ : :دقیقه

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

متی ۳۶-۲۲ :۱۴

•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.
یعقوب  “ ۸: ۴به خدا نزدیک شوید ،که او نیز به شما نزدیک خواهد شد ”

•ویدیوی تعلیمی  ۱۲:دقیقه

ویدیوی ضبط شده تعلیمی را پخش کنید.
ویدیو :عیسی در خلوت با پدر وقت میگذراند.

•پاسخی از جانب نوجوانان ۱۰:دقیقه

تاثیــر پیغــام بــر روی زندگــی شــما چیســت؟ چطــور مــی تــوان خداونــد را بهتــر شــناخت؟ چطــور مــی تــوان بــا او خلــوت
کــرد؟ 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  :چنان محو تو بنشستم
سرود :مرا احیا می کنی

•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.

بطور مثال:
• هواپیما

•دایناسور

•پلی استیشن

•گیتار

•کتاب مقدس

•باربیکیو

•توت فرنگی

•اسکی

•پیانو

•موسی

•میمون

•بچه

•اتاق خواب

•خنده

•اونلی وان

•ایموجی

•تنیس

•دستمال توالت

•قرمه سبزی

•کلیسا

•هندوانه

•مادر

•اینستاگرام

•اتوبوس

•جشن عروسی

•مامور آتش نشانی

•شمع

•عقاب

•پفک

•حلقه ی نامزدی

•کت و شلوار

•برف

•ایران

•کشتی

•مرد عنکبوتی

•کالس درس

•تخمه

•فوتبال

•کامپیوتر

•پیرمرد

•کیک تولد

•میز تنیس

•رقص

•ماه

•توالت

•دوربین

•قرنطینه

•گل رز

