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یادداشت راهنما

خوش آمدگویی و شهادت ها: ۵	 دقیقه . 	

خوش آمدگویی: ) ۵ دقیقه (	 

شهادت ها: ) ۰	 دقیقه(	 

برکت و شهادتی در مورد زمانیکه در آشتی دادن فردی با خدا و یا حتی با یک شخص دیگر نقش داشتید در میان 
بگذارید ، احساس آنها چه بود؟ خود شما چه احساسی داشتید ؟

پرستش:  ۰	 دقیقه. 	

سرود 	: چون بنگرم بر صلیب	 

سرود 	:  تصویر عشق تو	 

تعمق در کالم خدا :  ۵	  دقیقه. 	

سوال قبل از موعظه: )۰	 دقیقه (	 

ــد و  	  ــان بگذاری ــت در می ــته اس ــری داش ــرای دیگ ــخصی ب ــه ش ــتگی ک ــداکاری و ازخودگذش ــه ای از ف ــوال : تجرب س
ــت. ــته اس ــما داش ــی ش ــری در زندگ ــه تاثی ــتگی چ ــداکاری و ازخودگذش ــن ف ــدن ای ــه دی ــد ک ــح دهی توضی

خواندن  کالم : )۵ دقیقه(	 

متن: انجیل لوقا ۳	: 	۴۳-۳	 

موعظه : ۵	 دقیقه  . 	

ویدیو: عشقی که نقطه ورود ما به پادشاهی خداست	 

کاربرد: ۵	 دقیقه  . 	

 سوال بعد از موعظه: )۰	 دقیقه (	 

بعد از شنیدن این پیغام دید شما نسبت به افراد خطاکار ) دزدان ، قاتالن ، جنایتکاران و ... ( چه تغییری کرده است ؟	 

عیســی مســیح هــم ســطح آن فــرد دزد شــد و بــر روی صلیــب رفــت ، چــه کســی اطــراف شــما هســت کــه بــه 	 
هیــچ وجــه تصــور نمــی کردیــد کــه بتوانــد وارد پادشــاهی خــدا شــود ؟ در طــول ایــن هفتــه چطــور مــی توانیــد 

کمکــش کنیــد و از او دعــوت کنیــد تــا از پــی عیســی بیایــد  ؟
دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: ) ۵	 دقیقه (	 

سرود:  عشق تو نجاتم داد	 

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟	 

۶ الی 		 فروردین  ۴۰۰	

صلیب ، عشق مسیح به ما 

عشقی که نقطه ورود ما به پادشاهی خداست

https://www.kalameh.com/sites/default/files/Persian Guidance Weekly Fellowship.pdf
https://youtu.be/hJrK21MjnsM
https://youtu.be/0QDBRPvVF1w
https://www.bible.com/fa/bible/118/LUK.23.nmv
https://www.bible.com/fa/bible/118/LUK.23.nmv
https://youtu.be/BsYh71YpPGQ
https://youtu.be/pSKaYIqDNCo

