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یادداشت راهنما

خوش آمدگویی و شهادت ها: ۵	 دقیقه . 	

خوش آمدگویی: ) ۵ دقیقه ( 	

شهادت ها: ) ۱۰ دقیقه( 	

شــهادت و برکتی در مورد قســمتی از زندگیتان  که توانســتید بعد از دعا کردن با کمک روح القدس شــهامت 
بــه دســت بیاورید در میــان بگذارید.

پرستش:  ۱۰ دقیقه. 	

قدرت روح القدس که ما را مطیع می سازد - پرستش۱ 	

تعمق در کالم خدا :  ۱۵  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

آیــا تــا بحــال خــدا از شــما خواســته کــه کاری را انجــام دهیــد کــه غیرقابــل انجــام مــی رســیده؟ چــه موضوعــی بــوده 
و شــما چطور توانســتید انجامش بدهید.

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: لوقا ۱: ۳۸-۲۶

موعظه : ۱۵ دقیقه  . 	

ویدیو: قدرت روح القدس که ما را مطیع می سازد

کاربرد: ۲۵ دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	
سوال ۱: کدام قسمت از زندگیتان هست که مطیع بودن برایتان دشوار است؟

ســوال ۲: در مواقعــی کــه مطیــع نیســتید چطــور ســعی مــی کنیــد کــه خودتــان را قانــع کنیــد کــه هــر چنــد اطاعت 
نکردیــد ولــی کار درســتی انجــام دادیــد؟ ) بــرای مثــال بعــد از دیــر رســیدن بــه محــل کار مــی گوییــد اشــکالی نــدارد 

چــون دیگــران هــم دیر میرســند(

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: قدرت روح القدس که به ما شهامت می بخشد - پرستش۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
چــه قســمتی از زندگیتــان هســت کــه میخواهیــد ســعی کنیــد بیشــتر مطیــع باشــید؟ در ایــن مســیر چــه قدمهای 

عملــی برخواهیــد داشــت؟ دعــا کنیــد  و از روح القــدس بطلبیدکــه در ایــن مســیر بــه شــما یــاری رســاند.

16 الی 22 مهر  ۱۴۰۰

قدرت روح القدس

که ما را مطیع یم سازد
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