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یادداشت راهنما

خوش آمدگویی و شهادت ها: ۵	 دقیقه . 	

خوش آمدگویی: ) ۵ دقیقه ( 	

شهادت ها: ) ۱۰ دقیقه( 	

در طول هفته گذشته روح القدس چطور به شما کمک کرد تا مطیع باشید؟

پرستش:  ۱۰ دقیقه. 	

قدرت روح القدس که ما را شاهد می سازد - پرستش۱ 	

تعمق در کالم خدا :  ۱۵  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

تصــور کنیــد کــه در شــرایطی هســتید کــه فقــط ۲ دقیقــه وقــت داریــد تــا شــهادت ایمانتــان را در میــان بگذاریــد، 
در ایــن ۲ دقیقــه چــه خواهیــد گفــت؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: لوقا ۲۴: ۴۹-۴۸

متن: یوحنا ۱۶: ۱۱-۷

موعظه : ۱۵ دقیقه  . 	

ویدیو: قدرت روح القدس که ما را شاهد می سازد

کاربرد: ۲۵ دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	
ســوال ۱: اولیــن بــار چــه زمانــی حضــور خداونــد را تجربــه کردیــد؟ در کجــا و چطــور اتفــاق افتــاد ؟ چــه چیزی باعث 

شــد کــه ایــن حضــور را تجربــه کنید؟
ســوال ۲: چــه راههــای عملــی بــه ذهنتــان میرســد کــه مــی توانیــد از طریــق آنهــا شــهادت زندگیتــان را بــا دیگــران 

در میــان بگذاریــد؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: قدرت روح القدس که ما را شاهد می سازد - پرستش۲

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
در هفته پیش رو شــهادت زندگیتان را با افراد شکســته دل، افســره و ناامید در میان بگذارید و به آنها کمک 
کنیــد کــه نجــات را دریافــت و عیســی مســیح را بــه زندگیشــان دعــوت کننــد و در ادامــه برنامــه ســفر را بــا آنهــا 

شــروع کنیــد .

23 الی 29 مهر  ۱۴۰۰

قدرت روح القدس

که ما را شاهد یم سازد
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