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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 شــخصی کــه توانســتید در طــول هفتــه گذشــته شــهادت زندگیتــان را بــا آن در   •
ــاد. ــد در تیــم مطــرح کنیــد و توضیــح دهیــد کــه چــه اتفاقــی افت ــان بگذاری می

پرستش:  ۱۰ دقیقه. 	

ای روح القدس مرا لمس نما 	

تعمق در کالم خدا :  ۱۵  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

زندگیتــان قبــل از ایمــان بــه عیســی مســیح را بیــاد آوریــد و حداقــل دو مــوردی کــه روح القــدس در زندگیتــان 
تبدیــل ایجــاد کــرد را در میــان بگذاریــد.

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	

متن: متی ۲۰: ۲۸-۲۰

موعظه : ۱۵ دقیقه  . 	

ویدیو: قدرت روح القدس که ما را تبدیل می کند

کاربرد: ۲۵ دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	
سوال ۱: چه قدمهای عملی می توانیم برداریم تا روح القدس بتواند در زندگی ما تبدیل ایجاد کند؟

ســوال ۲: آیــا شــخص و یــا موقعیتــی در زندگــی شــما هســت کــه بنظــر غیرممکــن میرســد کــه تغییــر کنــد، در 
روزهــای پیــش رو دعــا کنیــد و از روح القــدس بطلبیــد تــا بــا قوتــش تبدیــل را ایجــاد کنــد.

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۱۵ دقیقه ( 	

سرود: ده مرا تعمیدی نو 

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
در هفتــه پیــش رو قســمتی از زندگیتــان کــه مــی دانیــد نیــاز بــه تغییــر و تبدیــل دارد را شناســایی کنیــد و بــا دعــا 

آن قســمت را بــه روح القــدس تســلیم کنیــد و از او بطلبیــد تــا در مســیر تبدیــل شــما را یــاری رســاند.

۳۰ مهر الی ۶ آبان  ۱۴۰۰

قدرت روح القدس

که ما را تبدیل یم کند
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