موضوع :عیسی
هفته  : 10عیسی پیروز است

•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

دندون رو ببندون 😐

بــرای انجــام ایــن بــازی در ابتــدا نوجوانــان را شــماره گــذاری میکنیــم و از آنهــا میخواهیــم کــه بــه ترتیبــی کــه شــماره گــذاری
شــده انــد اســامی از گــروه انتخــاب شــده را بــدون وقفــه و پشــت ســر هــم بگوینــد  ،بــه صورتــی کــه حــرف پایانــی اســمی کــه
نوجــوان اول میگویــد بایــد آغــاز اســمی باشــد کــه نوجــوان دوم میگویــد و بــه همیــن صــورت ادامــه پیــدا میکنــد  (.مشــاعره)
شما میتوانید گروه های اسمی مشخصی را انتخاب کنید.
اســامی کتــاب مقــدس  ،اســامی بازیگــران  ،اســامی میــوه هــا  ،حتــی کمــی ســخت تــر  ،خوانــدن یــک قســمت کوتــاه از یــک
آهنــگ یــا....
برای مثال:
نوجوان اول  :پولس  »---نوجوان دوم  :سموئيل  »---نوجوان سوم  »---نیقودیموس  »---نوجوان چهارم :سارا
و بازی به همین ترتیب ادامه پیدا میکند.
قوانین بازی:
از اسامی تکراری نباید استفاده شود و به محض استفاده  ،آن نوجوان حذف میشود
زمان فکر کردن برای پیدا کردن اسم تازه فقط ده ثانیه میباشد و نوجوانی که بیش از ده ثانیه فکر کند حذف میشود
قانون طالیی :نوجوانان در کل مدت بازی باید دندان های خود را پنهان کنند
و کلمــات را طــوری بیــان کننــد کــه دنــدان هایشــان مشــخص نباشــد  ،حتــی اگــر در طــول بــازی بخندنــد طــوری کــه دنــدان
هایشــان قابــل رویــت شــود از بــازی حــذف خواهنــد شــد.
و در نهایت نوجوانی که باقی بماند برنده نهایی میباشد

•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 یوحنــا ۱۶ :۳را 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

آیا اخیرا متوجه عادت یا رفتاری ناشایست در خودتان شده اید که میبایست آن را تغییر دهید ولی هر چه تالش
مــی کنیــد نمــی توانیــد بــر آن غلبــه کنیــد؟ آیــا بخاطــر بــی نتیجــه مانــدن تــاش تــان دلســرد و نــا امیــد شــده ایــد ؟ مــی دانیــد
چطــور مســیح بــر قــدرت مــرگ پیــروز شــد؟ تنهــا اوســت کــه بــه شــما امیــد و قــدرت مــی بخشــد.

•خواندن کالم ۵ : :دقیقه

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

لوقا  ۱: ۲۴تا ۸

•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.
رومیان ۱۱ : ۸

•ویدیوی تعلیمی  ۱۲:دقیقه

ویدیوی ضبط شده تعلیمی را پخش کنید.
ویدیو :عیسی پیروز است

•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  :اعالم کنم خداوندم زنده است
سرود :پیروزیم در نام عیسی

•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.

