
خوش آمدگویی: ۳ دقیقه	 

بــا خوشــامدگویی گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد بــا عزیــزان روبــرو شــود. اگــر شــخص جدیــدی  بــه عنــوان نو ایمــان یــا 
مهمــان بــرای اولیــن بــار در ایــن جمــع حضــور داشــت خوشــامِد مخصــوص در نظــر گرفتــه شــود، بطــور مثــال شــخص جدیــد 

را بــه نــام در جمــع معرفــی کننــد. 

بازی: ۱۰ -۱۵ دقیقه	 

" اسم فامیل "
ــین؛  ــر؛ ماش ــر؛ پس ــای دخت ــوع ه ــا موض ــف ب ــج ردی ــه پن ــاالی صفح ــد و ب ــاده کنن ــان را آم ــا و کاغذهایش ــان خودکاره نوجوان
کشــور؛ حیــوان؛ را آمــاده کننــد. رهبــران حــروف الفبــا را بــه نوجوانــان بدهنــد و آن هــا میبایســت در کمتــر از ۲ دقیقــه کلمــات 

مــورد نظــر را بنویســند. 
برای مثال :حروف ب ؛ پ

دختر  :به دخت ؛پریا
پسر :برمک ؛ پژمان

ماشین :بی ام دبل یو ؛ پژو
کشور :بنگالدش؛ پاکستان

حیوان: ببر؛ پلنگ
هــر شــخص نوجــوان میبایســت تــالش کنــد کلماتــی را بنویســد کــه بقیــه ننوشــته باشــند. اگــر حــروف تــک تــک اعــالم میشــود  

پــس بــه آنهــا 30 ثانیــه وقــت بدهیــد. و یــا میتواننــد 5 حــرف را همزمــان درکمتــر از ۲دقیقــه انجــام بدهنــد.
در نهایــت بــه کلمــات متفــاوت۲ امتیــاز ، کلمــات مشــابه ۱و بــی جــواب 0 امتیــاز بدهیــد. برنــده کســی اســت کــه امتیــاز بیشــتری 

ــد. گرفته باش

مروری بر هفته گذشته و شهادت ها: ۱۰ دقیقه	 

ــرح  ــه مط ــاد ک ــاق افت ــما اتف ــی ش ــزی در زندگ ــه چی ــته چ ــه گذش ــه در هفت ــرد ک ــوال ک ــور س ــوان اینط ــی ت ــه م ــن مرحل در ای
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 رومیــان ۸ : ۱۱ را 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 هفته:۵-۱۰دقیقه 	 

آیــا تابحــال تصمیــم گرفتــه ایــد کــه زندگــی مقــدس و خــدا پســندانه ای داشــته باشــید امــا هرگــز موفــق نشــدید؟ آیــا احســاس 
کردیــد کــه بــه قدرتــی مافــوق طبیعــی نیــاز داریــد تــا مقــدس زندگــی کنیــد؟ یــا نیــاز بــه یــاری و کمــک شــخصی داریــد تــا در 

ایــن مســیر شــما را همراهــی کنــد؟ بهتریــن یــاور بــرای شــما کیســت؟

هفته 11 : عیسی وعده داد که روح القدس را خواهد فرستاد. 

موضوع: عیسی



خواندن  کالم: : ۵ دقیقه 	 

خواندن یک قسمت مشخص از کالم خدا توسط یک نفراز نوجوانان.
یوحنا ۱۴ :27-۱۵

آیه کلیدی برای حفظ کردن: 2 دقیقه	 

آیه مورد نظر را روی صفحه نمایش دهید و از نوجوانان بخواهید تا آیه را با هم خوانده و حفظ کنند.
اعمال رسوالن ۱ : ۸

ویدیوی تعلیمی :۱2 دقیقه	 

ویدیوی ضبط شده تعلیمی را پخش کنید.
ویدیو: عیسی وعده داده که روح القدس را خواهد فرستاد

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 : روح القدس تو برترین یار منی

دعا برای همدیگر: ۵ -۱۰دقیقه	 

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.
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