جلسه طرح سه قسمتى
يك گروه طرح سه قسمتى را دنبال مى كند وقتى گرد هم مى آيند.

به پشت نگاه كنيد
نگهدارى و پرستش .با هم مشاركت داشته باشيد و غذا بخوريد .شهادت ايمان آوردن را براى همديگر تعريف كنيد .با
همديگر دعا و پرستش كنيد ،سرودها را بخوانيد و از هر عطيه ،كه در گروها داده شده استفاده كنيد .اگر كسى مشكلى
دارد براى او دعا كنيد و به او كمك كنيد.
بازرسى (هيچ وقت اين نكته را فراموش نكنيد)
سؤال "چطور چيزى را كه ياد گرفته ايد دنبال كرديد؟"
سؤال "چه كسى را كمك كرديم/تعليم داديم با چيزهاى كه ياد گرفتيم".
سؤال "به چه كسانى بشارت داديم و يا شهادت زندگييمان را تعريف كرديم".
رويا براى آينده (هيچ وقت اين نكته را فراموش نكنيد)
يك داستان از كالم خدا را با ديگران قسمت كنيد ،داستان شخصى خود را شهادت بدهید و يا يك سرود را با ديگران
قسمت كنيم تا از اين طريق ديگران را تشويق كنيم تا آنها هم از عيسى مسيح تعريف كنند و شروع كنند همان
كارى كه شما مى كنيد انجام دهند و يك گروه جديدى تشكيل دهند .مى توانيد از يكى از آيه هاى ذيل براى شروع
استفاده كنيد :متى  ٧٨آيات  ٩٨الى  ،٧١لوقا  ٩١آيه  ،٩٩اعمال رسوالن  ٩آيه  ،٨لوقا  ٩١آيات  ٩الى  ،٩١متى  ٩١آيات
 ٩الى ٧١

به باال نگاه كنيد
دعا ،با خدا ساده و خالصه صحبت كنيد .از او بخواهيد كه به شما قطعه تعليمى هر هفته را نشان دهد.
خواندن و گفتگو .قطعه هفتگى را بخوانيد.
 )1چه چيزى را در اين قطعه مى پسنديد؟
)2چه چيزى در اين قطعه شما را به چلش مى گيرد؟
دوباره اين قطعه را بخوانيد.
 )١اين قطعه چه چيزى را در باره خدا تعليم مى دهد؟
 )٧اين قطعه چه چيزى را در باره مردم تعليم مى دهد؟

به جلو نگاه كنيد

دعا كردم ،گوش دادن ،تعهد بستن .هر نفر در گروه دعا كند و از خدا سؤالهاى ذيل را بكند و اگر خدا جوابى داد آن
را در ذهن خود يادداشت كنيد .بعد از دعا در باره آن صحبت كنيد.
 )٥چطور مى توانيد به اين قطعه اطاعت كنيد؟
 )١به چه كسى مى توانيد اين قطعه را آموزش دهيد؟
 )٤داستان زندگييتان و يا داستان خدا را به چه كسى تعريف مى كنيد؟

بخش عملى

در گروهاى دو و سه نفرى جوابهاى سؤالهاى  ٤-٥را مشورت كنيد .بعنوان مثال با نقش بشارت دهنده و بشارت
شنوده يك بحث دشوار را تمرين كنيد و مشورت كنيد كه چطور مى توان با وسوسه مقاومت كرد .تعليم دادن را تمرين
كنيد و يا چگونه مژده إنجيل را دادن را تمرين كنيد .بعد از آن دعا كنيد كه خدا قلبهاى كسانى را كه بشارت مى دهيد
آماده سازد و به شما قوت دهد كه مطيع بمانيد.
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