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یادداشت راهنما

خوش آمدگویی و شهادت ها: ۵	 دقیقه . 	

خوش آمدگویی: ) ۵ دقیقه ( 	

شهادت ها: ) ۱۰ دقیقه( 	

شــهادت و برکتــی در مــورد افــرادی کــه در طــول هفتــه گذشــته توانســتید در مــورد نجــات و قــدرت روح القــدس 
بــا آنهــا صحبــت کنیــد، در میــان بگذاریــد.

پرستش:  ۱۰ دقیقه. 	

قدرتی که به ما شادی می بخشد- پرستش ۱ 	

تعمق در کالم خدا :  ۱۵  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

خاطره ای از یکی از شادترین روزهای زندگیتان را با دیگران در میان بگذارید.

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: ۲قرنتیان ۱۲: ۱۰-۹

موعظه : ۱۵ دقیقه  . 	

ویدیو: قدرتی که به ما شادی می بخشد

کاربرد: ۲۵ دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	
ســوال ۱: آیــا قســمتی بــوده کــه وضعیــت و موقعیــت شــما باعــث شــده کــه شــادی خــود را از دســت داده باشــید 
ولــی بــا تجربــه قــدرت شــادی بخــش روح القــدس دوبــاره ایســتادید و ادامــه دادیــد؟ تجربــه خودتــان را در میــان 

بگذارید.
ســوال ۲:  بعــد از شــنیدن ایــن پیــام، بــر ایــن موضــوع تامــل کنیــد. کــدام قســمت از زندگــی شــما هســت کــه نیــاز 
داریــد  بــا پــری روح القــدس و بــه مــدد قــدرت او، از  شــادی پــر شــوید؟ در مشــارکت بــا دیگــران در میــان بگذاریــد.

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: قدرتی که شادی می بخشد - پرستش۲ 

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
چــه کســانی را میشناســید کــه بــه حضــور قــدرت بخــش و شــادی بخــش روح القــدس در زندگیشــان نیــاز دارنــد 
ولــی هنــوز خبــر خــوش را نشــنیده انــد؟ برایشــان در مشــارکت دعــا کنیــد، لیســتی از اســامی ایــن افــراد تهیــه  
کنیــد و  در هفتــه جــاری بــا بعضــی  از آنهــا مالقــات داشــته باشــید و شــهادت زندگیتــان را بــا این عزیــزان در میان 

بگذارید.

2 الی 8 مهر  ۱۴۰۰

قدرت روح القدس در زندیگ ایمانداران

قدریت که به ما شادی یم بخشد

https://www.kalameh.com/sites/default/files/Persian Guidance Weekly Fellowship.pdf
https://youtu.be/fFhMRB42ZP4
https://www.youtube.com/watch?v=YjUE4Ft_V_8
https://www.youtube.com/watch?v=YjUE4Ft_V_8
https://www.bible.com/bible/118/2CO.12.NMV
https://www.bible.com/bible/118/2CO.12.NMV
https://youtu.be/AtwI1k56o4Q
https://www.youtube.com/watch?v=b5CTLwnQ11s
https://www.youtube.com/watch?v=MDFE5XVeXY4
https://www.youtube.com/watch?v=MDFE5XVeXY4

