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یادداشت راهنما

خوش آمدگویی و شهادت ها: ۵	 دقیقه . 	
خوش آمدگویی: ) ۵ دقیقه ( 	
شهادت ها: ) ۱۰ دقیقه( 	

برکــت و شــهادتی از هفتــه گذشــته در میــان بگذاریــد دربــاره زمانیکــه اراده و حکمــت خــدا را بــرای موضوعــی طلبیــد 
و شــاهد ثمــرات مثبــت آن در زندگیتــان بودیــد.

پرستش:  ۱۰ دقیقه. 	
سرود ۱: جوانه می نهم به پایت عیسی 	
سرود ۲: تقدیم نمایم قلبم را  	

تعمق در کالم خدا :  ۱۵  دقیقه. 	
سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

ســوال : آیــا تــا بحــال تــوی شــرایطی قــرار گرفتیــد کــه بــه شــما گفتــه باشــند اگــر خــدای حقیقــی را بپرســتی  	
تــوی دردســر خواهــی افتــاد ، در آن لحظــه چــه احساســی بــه شــما دســت داده اســت ؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: دانیال ۳: ۱۷-۸ 	

موعظه : ۱۵ دقیقه  . 	

ویدیو: همیشه ارزشش را دارد که فقط و فقط خدا را پرستش کنیم 	

کاربرد: ۲۵ دقیقه  . 	
 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

آیــا تــا بحــال شــرایط ســختی برایتــان پیــش آمــده کــه تصمیــم گرفتــه باشــید در اوج ســختی و فشــار، بجــای  	
ماتــم و نالــه ، خداونــد را پرســتش کنیــد و منتظــر او بمانیــد ؟ در ایــن شــرایط چــه چیــزی بــه شــما کمــک کــرده 

کــه بجــای زانــو زدن در مقابــل خدایــان دروغیــن بــه پرســتش خداونــد ادامــه دهیــد ؟

ــداری  	 ــد پای ــاز هســت کــه بیشــتر در پرســتش خداون ــان نی ــه پیــش رو ، در چــه قســمتی از زندگیت در هفت
نشــان دهیــد؟ ســعی کنیــد در ایــن قســمت خــود را تقویــت کنیــد.

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود:  تسلیمم من 	

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	

۱۰ الی ۱۶ اردیبهشت  ۱۴۰۰

همیشه ارزشش را دارد ...

 که فقط و فقط خدا را پرستش کنیم

https://www.kalameh.com/sites/default/files/Persian Guidance Weekly Fellowship.pdf
https://youtu.be/oiXTk6ah_Ts?list=PL8PQF1eilJ32PxHFymMEeJyoHp-3qnNmD
https://www.youtube.com/watch?v=JM-jBX1HC0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pg1MxgtuMGo&t=17s
https://www.bible.com/fa/bible/118/DAN.3.nmv
https://www.bible.com/fa/bible/118/DAN.3.nmv
https://youtu.be/44ieftjDKRw
https://www.youtube.com/watch?v=qeKnJR2o3t8
https://www.youtube.com/watch?v=qeKnJR2o3t8

