شیوه تازه زندگی در مسیح

از فرصت های که برای خدمت در اختیار
دایرم به شکلی خالقانه اسفتاده کنیم.

یادداشت راهنما

 ۳۱تیر تا  ۶مرداد ۱۴۰۱

1.خوش آمدگویی و شهادت ها 1۵ :دقیقه
■خوش آمدگویی ۵( :دقیقه)
■شهادت ها ۱۰( :دقیقه)
• برکــت و شــهادتی درمیــان بگذاریــد دررابطــه بــا کســانی کــه در رشــد وپیشــرفت آنــان احســاس حســادت
داشــتید ولــی بــا قــوت روح القــدس توانســتید کــه فکــر شــما شــفا پیــدا کنــد و دیگــران را در فروتنــی بپذیریــد

و محبــت کنیــد.

■پرستش ۱۰( :دقیقه)
■از فرصت های که برای خدمت در اختیار داریم به شکلی خالقانه استفاده کنیم-پرستش ۱
2.تعمق در کالم خدا  ۱۵ ( :دقیقه )
■سوال قبل از موعظه ۱۰( :دقیقه )
• در انجیل متی باب  ۲۵ایات  ۱۴تا  ۳۰در این مثل عیسی مسیح از شاگردانش در زمان نبودنش برای چه موضوعی
میخواهددرزندگیشانمسولیتپذیرباشند؟

■خواندن کالم  ۵( :دقیقه)

متن :متی باب  ۲۵آیات ۳۰-۱۴

3.موعظه  ۱۵ ( :دقیقه )

ویدیو :از فرصت های که برای خدمت در اختیار داریم به شکلی خالقانه استفاده کنیم.
4.کاربرد ۲۵ ( :دقیقه )
■ سوال بعد از موعظه ۱۰( :دقیقه )
• آیــا نســبت بــه اســتعدادها و توانمنــدی هــای کــه خداونــد بــه شــما بخشــیده امانــت دار بــوده ایــد نتیجــه ایــن امانــت دار

بــودن و نبــودن شــما در زندگــی و خدمــت و جامعــه شــما چــه بــوده اســت؟

• چـرا هرگونــه مقایســه کــردن انچــه کــه خــدا بــه مــا داده بــا دیگران اشــتباه اســت و مانع خالقیت ما خواهد بــود برای بکار

گیری انچــه داریم؟

■دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت ۱۵ ( :دقیقه )

ســرود :از فرصــت هــای کــه بــرای خدمــت در اختیــار داریــم بــه شــکلی خالقانــه اســتفاده کنیــم-
پرستش ۲

■االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟
• در هفتــه پیــش رو دعــا کنیــد کــه روحالقــدس شــما را یــاری دهــد تــا فرصــت هایــی را کــه بــرای خدمــت در اختیــار
داریــد بــا خالقیــت و در مســیر درســت بــه انجــام برســانید .

