��نکات مخصوص برگزاری مشارکت هف��تگی
به مشارکت هفتگی خوش آمدید .
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  ۵قســمت 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 .
1.خوش آمد گویی و شهادت ها ( ۱۵دقیقه )

•خوشامدگویی ۵ :دقیقه
بایــد بــا خوشــامدگویی گــرم و صمیمــی همــراه بــا لبخنــد بــا عزیــزان روبــرو شــد .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.
•شهادتها ۱۰ :دقیقه
در ایــن مرحلــه میتــوان اینطــور ســؤال کــرد کــه در هفتــه گذشــته چــه چیــزی در زندگــی شــما اتفــاق افتــاد کــه بــا
مطرحکردنــش در جمــع باعــث برکــت میشــود .ایــن میتوانــد در میانگذاشــتن برکتــی باشــد کــه از مطالعــه کالم در
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
بــرای فــردی پیشآمــده (از دس ـتدادن عزیــزی) در آن لحظــه همگــی بــا هــم بــرای تســلی و تقویــت آن فــرد دعــا کننــد.

 2.پرستش ۱۰ :دقیقه
قســمتی از کالم کــه مربــوط بــه پرســتش خداونــد میباشــد خوانــده شــود .دو یــا ســه ســرود (ســرودهای پرستشــی و
شــکرگزاری کــه متــن ســرود در راســتای پرســتش و شــکرگزاری و تمجیـ ِ
ـد خــدا باشــد) .فــردی کــه اعضــا را در پرســتش
هدایــت میکنــد ،بــا صــدای بلنــد افــراد را بــا یــک یــا چنــد جملــه کوتــاه بــه دعاکــردن بیــن ســرودها هدایــت کنــد.
 3.تعمق در کالم خدا (  ۱۵دقیقه )

•سؤال قبل از موعظه ۱۰ :دقیقه
ِ
از اعضا سؤاالتی پرسیده شود که از قبل طراحی شده و در راستای پیغام جلسه و موضوع اصلی 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.
4.موعظه ۱۵ :دقیقه
ویدئوی ضبط شدۀ موعظه

5.کاربرد (  25دقیقه )

•سؤال بعد از موعظه ۱۰ :دقیقه
ســواالتی را کــه از قبــل طراحــی شــده ،مطــرح کــرده و نظــرات اعضــا در خصــوص ایــن ســؤاالت شــنیده میشــود.
هــدف از پرســیدن ایــن ســؤاالت ایــن اســت کــه موعظــه بصــورت کاربــردی در زندگــی آنهــا تأثیرگــذار باشــد .مســئول
جلســه فقــط ســخنگوی جلســه نیســت بلکــه بــه همــه فرصــت میدهــد تــا در ایــن مــورد اظهــار نظــر کننــد.
•دعا و پرستش و درخواست شفاعت ۱۵ :دقیقه
در ایــن مرحلــه اعضــا بــه دعاکــردن در راســتای موعظــه تشــویق میشــوند .همچنیــن در انتهــا بــرای خانــوادۀ اعضــای
گــروه و یــا کســانیکه بشــارت دادنــد و هنــوز ایمــان نیاوردهانــد ،دعــا شــود و موضوعــات دیگــر.
و در انتهــا خوانــدن یــک یــا دو ســرود کــه بطــور مخصــوص در راســتای موعظــه باشــد (.ســرودهای پیشــنهادی در
مشــارکت هفتگــی ذکــر شــده )

•االن تا هفته آینده چه کارهایی میتوانیم 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 کمککــردن بــه
ایــن شــخص نیازمنــد ،و نمونههایــی از ایــن قبیــل خــود را در خدمــات عملــی بــه چنیــن اشــخاصی شــریک کننــد .هــدف
ِ
ـراردادن یــک صندلــی خالــی کــه اعضــا بــه دور
ایــن اســت کــه در طــول هفتــه چنیــن خدمــات عملــی داشــته باشــید .بــا قـ
آن جمــع میشــوند 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 انجیلهــا 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 جلسهای که برگزار میشود به چند نفر که بتوانند مسئولیت زیر را انجام دهند نیاز است :
ِ
داشتن اعضا در برگزاری جلسه است)
(هدف از این بخش ،مشارکت
•مسئول پرستش
در ایــن مســئولیت شــخص یــا اشــخاص مســئول میبایســت 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
تشــویق کنــد ،و بــا آنــان همــراه باشــد .بعنــوان مثــال راهرفتــن در خیابانهــا و دعــا کــردن و در صــورت هدایــت خــدا،
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.

