موضوع :عیسی
هفته  : 9عیسی خود را قربانی میکند

•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

" چیزی بگو" .....
یکــی از نوجــوان را در گــروه انتخــاب کنیــد و یکــی از مــوارد در صفحــه پیوســت شــده را بعنــوان ســوال بــرای او در نظــر
بگیریــد .بعــد از بقیــه گــروه بخواهیــد تــا پاســخ ایــن نوجــوان را حــدس بزننــد و یادداشــت کننــد .ســپس بــه نوبــت جوابهــا را
بخواننــد .نوجــوان انتخــاب شــده بایــد یکــی از جــواب هایــی کــه دوســت دارد را در ذهــن خــود را انتخــاب کنــد .بعــد از شــنیدن
از تمــام افــراد گــروه ،دوبــاره همــه افــراد گــروه در کاغــذی جداگانــه پاســخی را کــه فکــر میکننــد آن نوجــوان از میــان پاســخ هــا
در ذهنــش انتخــاب کــرده بنویســند و دوبــاره بــه نوبــت بخواننــد .حــاال از نوجــوان بخواهیــد گزینــه انتخــاب شــده را بــا گــروه
در میــان بگــذارد .هــر شــخص کــه درســت حــدس زده باشــد  ۲امتیــاز میگیــرد و کســی کــه از ابتــدا یعنــی مرحلــه اول درســت
حــدس زده بــود  ۳امتیــاز خواهــد گرفــت.
برای مثال :شما فرهاد را انتخاب میکنید و سوال در نظر گرفته شده این است
سوال :بهترین هدیه تولدی که فرهاد میتواند برای جشن تولد بعدیش داشته باشد چیست؟
آنهــا بایــد وقــت بگذارنــد و فکــر کننــد و جوابشــان را بنویســند .بعــد آنهــا بــه نوبــت بایــد تــاش کننــد کــه فرهــاد را قانــع
کننــد کــه جــواب آنهــا بهتریــن اســت .وقتــی کــه فرهــاد همــه ی جوابهــا را شــنید ...او جــواب مــورد عالقــه خــود را انتخــاب
میکنــد .قبــل از اینکــه او بــه همــه بگویــد کــه کــدام جــواب را انتخــاب کــرده اســت ،نوجوانــان جوابــی را کــه حــدس میزننــد
فرهــاد انتخــاب میکنــد ،بــر روی یــک تکــه کاغــذ جــدا مــی نویســند .بعــد از آن فرهــاد بهتریــن هدیــه ای کــه از میــان هدایــای
نوجوانــان انتخــاب کــرده را بــا همــه در میــان مــی گــزارد .او بایــد حتمــا از میــان گزینــه هایــی کــه نوجوانــان مطــرح کردنــد یکــی
را انتخــاب کنــد .فــردی کــه از ابتــدا درســت حــدس زده بــود  ۳امتیــاز میگیــرد و کســانی کــه در مرحلــه دوم پاســخ درســت را
انتخــاب کردنــد  ۲امتیــاز خواهنــد گرفــت .ســواالت پیشــنهادی را در پیوســت مشــاهده 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 یعقــوب  ۸: 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 شــخصی را در زندگیتــان میشناســید کــه انســان از خودگذشــته ای باشــد؟ آنهــا چــه کاری انجــام داده انــد یــا انجــام میدهنــد
کــه باعــث شــده اســت کــه شــما فکــر کنیــد آنهــا فــداکار هســتند؟ بزرگتریــن فــداکاری کــه عیســی مســیح انجــام داده اســت
چیســت؟
یــک راهــی کــه میتــوان افــراد فــداکار را تشــخیص داد ایــن اســت کــه ایــن افــراد آن چیــزی کــه خودشــان میخواهنــد را
بــرای ســعادت و برکــت دیگــران قربانــی میکننــد .عیســی مســیح از مــا درخواســت کــرده اســت کــه خودمــان را انــکار کنیــم
وصلیبمــان را بــر دوش بگیریــم و از او پیــروی کنیــم .دلیــل ایــن درخواســت عیســی مســیح از مــا چیســت ؟ چگونــه میتوانیــم
بــه آن عمــل کنیــم؟

•خواندن کالم ۵ : :دقیقه

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

مرقس ۲۰-۳: ۱۵

•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 ۱۶: ۳

•ویدیوی تعلیمی  ۱۲:دقیقه

ویدیوی ضبط شده تعلیمی را پخش کنید.
ویدیو :عیسی خود را قربانی میکند

•پاسخی از جانب نوجوانان ۱۰:دقیقه

تاثیر پیغام بر روی زندگی شما چیست؟ آیا عیسی مسیح در زندگی همه شما حضور دارد؟ اگر اینطور نیست؛
چــه تصمیمــی در ایــن مــورد گرفتــه ایــد؟ آیــا امــروز قصــد داریــد خودتــان را انــکار کنیــد؛ صلیــب خــود را برداشــته و بــه دنبــال
عیســی مســیح برویــد؟
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  :چون بنگرم بر صلیبت
سرود :به محبت خداوند می نگرم روی صلیب

•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.

•در زیر سواالت پیشنهادی بیشتری مشاهده می کنید؛

به هر نوجوان یک سوال اختصاص دهید(.در جای خالی اسم آن فرد را بگذارید)

• بهترین هدیه تولد برای ----------که میتواند برای جشن تولد بعدی دوست داشته باشد چیست؟
• یکی از خجالت آور ترین کارهایی که والدین انجام میدهند به نظر .....چیست؟
• به احتمال زیاد برای چه چیزی .....مشهور میشود؟
• اگــر یــک نفــر در ایــن دنیــا باشــد کــه  ....دوســت داشــته باشــد یــک روز را بــا او وقــت بگذرانــد آن شــخص چــه کســی
ا ست ؟
• اگر .....میتوانست هر جایی برود کجا مایل بود زندگی کنید و چرا؟
• ســرگرم کننــده تریــن مــکان بــرای  ......اگــر میتوانســت انتخــاب کنــد تــا یــک روز را خــوش بگذرانــد کجاســت؟(
هرجایــی در دنیــا میتوانــد باشــد).
• بهترین شغلی که  ....دوست دارد داشته باشید چیست؟
• با چه کسی بیشتر از همه  ...دوست دارد که عکس سلفی بگیرد؟
• چه کاری را ....هرگز دوست ندارد انجام بدهد؟
• اگــر  -------میتوانســت یکــی از شــخصیتهای کتــاب مقــدس را مالقــات کنــد دوســت داشــت او چــه کســی باشــد
و چــرا؟
• اگــر ----دوســت داشــت بــرای یــک تغییــر بــزرگ در دنیــا بیــاد آورده شــود؛ بــرای چــه کاری در خاطــرات جاودانــه
باقــی
می ماند؟

