
یادداشت راهنما

خوش آمدگویی و شهادت ها: 1۵ دقیقه . 	
خوش آمدگویی: )۵ دقیقه(  	
شهادت ها: )۱۰ دقیقه( 	

برکــت و شــهادتی در میــان بگذاریــد در رابطــه بــا زمــان هــای کــه احســاس تنهایــی کردید،ولــی بــا یــادآوری وعــده 
هــای خداونــد کــه او بــرای شــما فکرهــای عالــی دارد باعــث شــده بــا قــوت بــه مســیر ایمانــی تــان ادامــه دهیــد.

پرستش: )۱۰ دقیقه(  	
خداوند در هر قدم با ما خواهد بود-پرستش۱ 	

تعمق در کالم خدا : ) ۱۵  دقیقه (. 	
سوال قبل از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

کجای زندگیتان بوده، مسیری که خدا به شما نشان داده با مسیر خودتان کامال متفاوت بوده است؟

خواندن  کالم : )۵ دقیقه( 	
متن: عبرانیان ۱۳ : ۶-۵

موعظه : ) 8 دقیقه (. 	
خداوند در هر قدم با ما خواهد بود    	

کاربرد: ) ۲۵ دقیقه (  . 	
 سوال بعد از موعظه: )۱۰ دقیقه ( 	

بــه نظــر شــما وقتــی بــا لبیــک بــه دعــوت خداونــد بــه مناطــق ناشــناخته زندگیتــان قــدم مــی گذاریــد،در   •
ــا حــاال چــه چیزهایــی شــاهد بودیــد؟ طــول مســیر ت

زمانــی کــه بــه عیســی مســیح ایمــان آوردیــد کــدام راههــا در زندگیتــان بــود، کــه متوجــه شــدید بایــد از آنهــا   •
بازگشــت کنیــد؟

دعا وخواندن سرود و درخواست شفاعت: )۱۵ دقیقه( 	

 خداوند در هر قدم با ما خواهد بود-پرستش۲ 	

االن تا هفته اینده چکار میتوانیم بکنیم ؟ 	
در هفتــه پیــش رو، وقتــی کــه شــما باخطر،ترس،ناامیــدی و شکســت مواجــه مــی شــوید ،شــاید بزرگتریــن 
درســی کــه ایــن رویدادهــا بــه شــما مــی آمــوزد ایــن اســت کــه در تمــام طــول مســیر بــه او و وعــده هــای او 

اعتمــاد کنیــد و بــا ایمــان بــه وفــاداری او موانــع را پشــت ســر بگذاریــد.

۷ بهمن تا ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ 

۷ وعده خداوند برای ادامه مسیر

 خداوند در هر قدم با ما خواهد بود   

https://www.kalameh.com/sites/default/files/Persian Guidance Weekly Fellowship.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cvfDwniKVdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mMhMOoJ9K2M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mMhMOoJ9K2M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PVhzbNTD1nY&feature=youtu.be
https://www.bible.com/sr/bible/118/JER.29.nmv
https://www.bible.com/sr/bible/118/JER.29.nmv
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9ShfZ8jea9Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x-pGGccgW5I
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vDeUQgymj-I&feature=youtu.be
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