
مشــارکت هفتگــی بــه گــروه هــای کوچــک از ایمانــداران کمــک میکنــد  کــه بــا هــم جمــع شــوند ، تــا خداونــد را بپرســتند و در 
مســیح رشــد کننــد .

از طریــق مشــارکت هفتگــی ، گــروه شــما بــه صدهــا ایمانــدار مســیحی دیگــر ملحــق میشــوند تــا بــا هــم در ایــن ســفر خداونــد را 
عمیقتــر بشناســند و او را بــا  کالم ، دعــا ، پرســتش و مشــارکت ، بــه دیگــران نیــز بشناســانند . 

در هــر برنامــه ی مشــارکت هفتگــی ۵ قســمت وجــود دارد ، کــه هــر قســمت بــه روز و بــا دعــا توســط شــبانان و رهبــران بــا تجربــه 
کلیســا بــر طبــق الگویــی کــه ایمــاداران در جهــان اســتفاده میکننــد ، تهیــه شــده . مشــارکت شــما در هــر برنامــه بســیار مهــم اســت 

تــا بتوانیــد تجربــه ای غنــی از پرســتش گروهــی بــه دســت آوریــد . 

خوش آمد گویی و شهادت ها ) ۵	دقیقه (. 	

خوشامدگویی: ۵ دقیقه 	 

ــوان  ــه عن ــدی  ب ــرو شــد. اگــر شــخص جدی ــزان روب ــا عزی ــد ب ــا لبخن ــا خوشــامدگویی گــرم و صمیمــی همــراه ب ــد ب بای
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.
شهادت ها: ۰	 دقیقه	 

ــا  ــه ب ــاد ک ــاق افت ــما اتف ــی ش ــزی در زندگ ــه چی ــته چ ــه گذش ــه در هفت ــرد ک ــؤال ک ــور س ــوان اینط ــه می ت ــن مرحل در ای
ــه کالم در  ــه از مطالع ــد ک ــی باش ــتن برکت ــد در میان گذاش ــن می توان ــود. ای ــت می ش ــث برک ــع باع ــش در جم مطرح کردن
طــول هفتــه گذشــته نصیبشــان شــده و آنــان را بنــا و تقویــت کــرده اســت. همچنیــن شــهادتی در مــورد فــردی )اعضــای 
خانــواده یــا دوســتان( کــه بــا بشــارت کالم خــدا بــه عیســی مســیح ایمــان آورده اســت. همچنیــن اگــر اتفــاق ناگــواری 
ــد. ــرای تســلی و تقویــت آن فــرد دعــا کنن ــا هــم ب ــرای فــردی پیش آمــده )از دســت دادن عزیــزی( در آن لحظــه همگــی ب ب

 پرستش: ۰	 دقیقه . 	

ــا ســه ســرود )ســرودهای پرستشــی و  ــده شــود. دو ی ــد می باشــد خوان ــه پرســتش خداون ــوط ب قســمتی از کالم کــه مرب
 شــکرگزاری کــه متــن ســرود در راســتای پرســتش و شــکرگزاری و تمجیــِد خــدا باشــد(. فــردی کــه اعضــا را در پرســتش 

هدایــت می کنــد، بــا صــدای بلنــد افــراد را بــا یــک یــا چنــد جملــه کوتــاه بــه دعاکــردن بیــن ســرودها هدایــت کنــد.

 تعمق در کالم خدا ) ۵	  دقیقه (. 	

سؤال قبل از موعظه: ۰	 دقیقه	 

از اعضا سؤاالتی پرسیده شود که از قبل طراحی شده و در راستای پیغام جلسه و موضوع اصلِی آن بوده است.
خواندن کالم: ۵ دقیقه	 

خوانــدن یــک قســمت مشــخص از کالم خــدا توســط یــک نفــر از عزیــزان قبــل از شــنیدن موعظــه و بعــد یــک نفــر دیگــر 
بابــت پیامــی کــه قــرار اســت بشــنوید دعــا کنــد.

موعظه: ۵	 دقیقه. 	

ویدئوی ضبط شدۀ موعظه 

به مشارکت هفتگی خوش آمدید . 

�تتکات مخصوص برگزاری مشارکت هف�تتگی



کاربرد ) ۵	 دقیقه ( . ۵

سؤال بعد از موعظه: ۰	 دقیقه	 

ــود.  ــنیده می ش ــؤاالت ش ــن س ــوص ای ــا  در خص ــرات اعض ــرده و نظ ــرح ک ــده، مط ــی ش ــل طراح ــه از قب ــواالتی را ک س
هــدف از پرســیدن ایــن ســؤاالت ایــن اســت کــه موعظــه بصــورت کاربــردی در زندگــی آنهــا تأثیرگــذار باشــد. مســئول 

ــد. ــا در ایــن مــورد اظهــار نظــر کنن ــه همــه فرصــت می دهــد ت جلســه فقــط ســخنگو ی جلســه نیســت بلکــه ب
دعا و پرستش و درخواست شفاعت: ۵	 دقیقه	 

ــوادۀ اعضــای  ــرای خان ــن در انتهــا ب ــه دعاکــردن در راســتای موعظــه تشــویق می شــوند. همچنی ــه اعضــا ب در ایــن مرحل
ــد، دعــا شــود و موضوعــات دیگــر. ــوز ایمــان نیاورده ان ــد و هن ــا کســانیکه بشــارت دادن گــروه و ی

ــنهادی در  ــرودهای پیش ــد.) س ــه باش ــتای موعظ ــوص در راس ــور مخص ــه بط ــرود ک ــا دو  س ــک ی ــدن ی ــا خوان و در انته
ــده ( ــر ش ــی ذک ــارکت هفتگ مش

االن تا هفته آینده چه کارهایی می توانیم انجام دهیم؟	 

بــه طــور مثــال: اگــر در طــول هفتــه عضــوی بــه دلیــل بیمــاری در جلســه حاضــر نشــد، در طــول هفتــه بــه اتفــاق اعضــا بــه 
مالقــات آن شــخص رفتــه و برایــش دعــا کنیــد. اگــر فــردی بعنــوان مثــال اســباب کشــی داشــت، بــرای کمــک بــه منــزل 
ایــن شــخص برویــد. اگــر شــخص مســنی در جمــع هســت کــه در طــول هفتــه بــه کمــک نیــاز دارد، بــا کمک کــردن بــه 
ایــن شــخص نیازمنــد، و نمونه هایــی از ایــن قبیــل خــود را در خدمــات عملــی بــه چنیــن اشــخاصی شــریک کننــد. هــدف 
ایــن اســت کــه در طــول هفتــه چنیــن خدمــات عملــی داشــته باشــید. بــا قــراردادِن یــک صندلــی خالــی کــه اعضــا بــه دور 
آن جمــع می شــوند بــرای شــخص جدیــدی کــه قــرار اســت در آینــده بــه جمــع اضافــه گــردد، دعــا شــود. هــر جلســه 
یــک یــا چنــد انجیــل بــه هــر عضــو داده شــود و بــرای آن انجیل هــا در همــان جلســه دعــا شــود تــا در طــول هفتــه اعضــا 
و گرداننــده جلســه بتواننــد در بشــارت از آنهــا اســتفاده کننــد و هفتــه آینــده در مــورد تأثیــر و نتیجــۀ بشــارتها بــه دیگــران 

شــهادت دهنــد. 

در جلسه ای که برگزار می شود به چند نفر که بتوانند مسئولیت زیر را انجام دهند نیاز است :

)هدف از این بخش، مشارکت داشتِن اعضا در برگزاری جلسه است(

مسئول پرستش	 

در ایــن مســئولیت شــخص یــا اشــخاص مســئول می بایســت در طــول هفتــه بــرای ســرودهای قبــل از موعظــه و ســرودهای 
انتهــای جلســه خــود را آمــاده کننــد و ایــن مســئولیت را انجــام دهند.

مسئول بشارت 	 

ایــن شــخص مســئولیت دارد کــه در طــول هفتــه اعضــای گــروه را بــرای مالقــات و بشــارت فامیــل یــا اقــوام و یــا دوســتان 
ــت خــدا،  ــا و دعــا کــردن و در صــورت هدای ــن در خیابانه ــال راه رفت ــوان مث ــان همــراه باشــد. بعن ــا آن ــد، و ب تشــویق کن

بشــارت دهنــد.

مسئول شفاعت 	 

ایــن شــخص مســئولیت دارد کــه در پایــان جلســه از اعضــا در مــورد موضوعاتــی کــه بــرای دعــا دارنــد ســؤال کنــد تــا در 
طــول هفتــه خــودش و بــا تشــویق دیگــر اعضــا بــرای آنهــا دعــا و شــفاعت کننــد. همچنیــن او هــر هفتــه از اعضــا در مــورد 

موضــوع دعــای هفتــه قبــل ســؤال کنــد و هــم اینکــه نتیجــۀ آن دعاهــا چــه بــوده اســت.


